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OGlOSZENIE
o ZAMOWIENIU PUBLlCZNYM
Gmina Baboszewo (zwana dalej Zamawiaiilcym), zaprasza Wykonawc6w do ztoienia oferty na
swiadczenie ustug telekomunikacyj nych i Internetowych dla UrzE:du Gminy Baboszewo i jednostek
organi zacyjnych Gminy Baboszewo .

I. Tryb udzieleni a zam6wienia: z~~~
Wartosc szacunkowa zam6wienial
I
Do przedmiotowego post~powania nie
(podstawa prawna: art.4 pkl8 uPzp).

eura.
przepisow ustawy Prawo zam6wien publicznych

Oznaczenie sprawy : OAiZP .271 .2.21 .2018
Nazw a zam6wienia : .. Swiadczenie ustug telekomun ikacyjnych dla Urz~du Gminy Baboszewo
i jedn ostek organizacyjnyc h Gminy Baboszewo".
II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO :

1.Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo, (pow. ptonski. woi . mazowieckie)
REGON 130378054; NIP 567· 179·04·40
leI. 23/661 109 1, fax. 2316611071 ,
e-mail1:zp@gminababoszewo .pl ; urzad@gminababoszewo .pl
adres strony inlernelowej:www.bip.qminababoszewo .pl ,
30
2.Godziny urz~dowania: poniedzia/ek, wtorek, sroda, pietlek ad 7

30
do 15

30
,czwartek ad godz. 7

00

do 17

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA :
1. Przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie us/ug telekomunikacyjnych w zakresie lelefonii stacjonarnej
i Internetu (cz~sc 1 zamowienia) i us/ug w zakresie lelefonii kom6rkowej (cz~sc 2 zam6wienia), dla
Urz~du Gminy Baboszewo i jednoslek organizacyjnych Gminy Baboszewo.
2. Wykonawca zobowietzany b~dzie swiadczyc WoN. us/ugi na rzecz Zamawiajetcego na zasadaeh
wskazanyeh w umowie i Regulaminie $wiadczenia Us/ug Telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieznosci
pom i ~dzy postanowieniami umowy i Regulaminem , za wietzetce uwaza si~ postanowienia umowy.
3.Nazwy i kody okreslone we Wsp6lnym S/owniku Zam6wieri (CPV):
Cz ~ st I:
64200000-8 us/ugi lelekomunikaeyjne
72400000-4 uslugi int ernetowe
Cz~ sc

II.

64212000-5 uslugi telefon ii kom6rkowej
4. Zamawiajetcy dopuszeza skladanie ofert cz~sciowych.
Kazdy Wykonawea moze z/ozyc jednet ofert~ obejmujetCC\jednet wybranet cz~sc lub dwie cz~sci.

4.1.Czesc 1 zam6wienia : swiadczenie uslug tetekomunikacyjnych w zakresie teletoni; stacjonarnej
i uslug internetowych.
1 )Przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslug tetekom unikacyjnych w zakresie sieei lelefonii
stacjonarnej i Inlernetu dta Urz~du Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnyeh Gminy Baboszewo
wymienionyeh w Opisie przedmiotu zam6wienia (Zaletczniki 2.1-2.6 do ogloszenia) obejmujqce

zapewnienie i utrzymanie tqczy niezb~dnych do rearizacji polqczen i ustug internetowych swiadczonych
przez innych Wykonawcow, z wyi<.orzystaniem istniejqcej wewn~trznej sieci telefonicznej .
2)W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca zobowiqzany b~dzie do swiadczenia uslug telefonii
stacjonarnej w zakresie:
a)bezplatnych polqczen w ramach sied wewn~trznej ,
b)polqczen lokalnych ,
c)peX"lczen mi~dzystrefowych ,
d)polqczen komorkowych,
e)poIqczen m i~dzynarodowych ,
f)innych polqczer'l - typu AUS (abonenckie numery specjalne),realizowanych zJdo budynkow U rz~du
Gminy Baboszewo i budynkow jednostek organizacyjnych gminy Baboszewo wymienionych w Opisie
przedmiotu zamowienia - Cz~sc I (Zalqczniki Nr 2.1-2.6.do ogloszenia).
g)uslug internetowych.
3)Zamowienie obejmuje rowniez zapewnienie tqcznosci faksowej rozum ianej jako wspieranie ustugi
wysytania faksu przez wybrane linie za pomOCq urzqdzen faksowych posiadanych przez Zamawiajqcego.
4)Wykonawca zobowiqzany b~dzie zapewnic re a lizacj~ potqczeri wychodzqcych i przychodzqcych zJdo
wszystkich sied Operatorow telekomunikacyjnych krajowych, zagranicznych , komorkowych zJdo katdego
numeru wym ienionego w Opisie przedmiotu zamowienia (Zalqczniki Nr 2.1-2.6) do ogloszenia)
5)Wykonawca zobowiG\.zany b~dzie do swiadczenia us/ug z nalezytq starannosciq na zasadach
okreslonych we wzorze umowy ( Zalqcznik nr 4.1 . do zaproszenia - czesc I zamowienia) a taki:e zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami prawa , w szczegolnosd ustawq z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Oz.U.2017 poz.1907). SzczegOtowe warunki realizacji ustug okresla obowiqzujqcy u
Wy1<.Onawcy Regulamin swiadczenia ustug telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieznosci pom i~dzy WoN .
Regulaminem a umowq zawartq w wyniku niniejszego post~powania pierwszenstwo majq zapisy umowy.
6)Wykonawca zobowiqzany b~dzie do utrzymania /qczy analogowych i cyfrowych wraz z ich integracjq z
centralq telefonicznq jednostki organizacyjnej. Wykaz I"lczy zawierajq zalqczniki
Nr 2.1.-2 .6. do
ogloszenia .
7)Wykonawca gwarantuje Zamawiajqcemu zachowanie dotychczasowych numerow abonenckich, za
wyj"ltkiem:
a) numeru 23661-16-98 nalezqcego do Gimnazjum 1m. Armii Krajowej w Baboszewie (umowa na czas
nieokreslony zawarta z ORANG E Polska SA)
b) numeru 23-9-3387530 naleiqcego do Szkoty Podstawowej w Polesiu (umowa na czas nieokreslony
zawarta z ORANGE Polska SA)
8) Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Zamawiaj"lcego rozwiqie umowy na swiadczenie uslug
telekomunikacyjnych z numer6w wymien ionych w pkt 7a) i 7b) z dniem 01 pai.dziernika 2018 r.
9) Zamawiajqcy nie ponosi ±adnych koszt6w zwiqzanych z zachowaniem numerow telefonow dotychczas
wykorzystywanych.
10)W przypadku zmiany dotychczasowego Operatora (Orange SA), Wykonawca dokona przeniesienia
do swojej sied uiytkowanych przez Zamawiajqcego numerow oraz ich aktywacji na zasadach ogolnie
stosowanych przy swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych, w szczegolnosd zgodnie z art.71 uslawy
Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruklury z dnia 16.12. 2010 r. w sprawie
warunk6w korzystania z uprawnien w publicznych sieciach telefonicznych . Wykonawca zobowiqzany jest
dokonac przeniesienia numer6w po godzinach pracy Zamawiajqcego lub w dni walne ad pracy pa
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym .
11)W przypadku zmiany Operatara wszelkie uzgodnienia i formalnosci z tym zwiqzane pom i~dzy
dotychczasowym Operatorem, a Wykonawcq zostanq dokonane przez Wykonawc~, bez udzialu
Zamawiajqcego na podstawie udzielonych przez niego petnomocnictw. Wszelkie koszty zwiG\.zane z
przen iesieniem numerow poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada r6wniez za sprawne przeniesienie
wszystk ich numerow, przygolowanie dokumenlacji n i ezb~dnej do wykonania tego procesu oraz uzyskanie
niezb~dnych pozwolen, jezeli b~dq wymagane.
12)Wykonawca zobowiqzany b~dzie w ramach realizacji zamowienia do swiadczenia pomocy technicznej 7
dni w tygodniu przez 24 godziny na dob~ obejmujqcej usuwanie zgloszonej przez Zamawiajqcego awarii , a
w szczegolnosd : eliminowanie usterek i nieprawidlowosci w pracy Iqczy, przerw i zaklocen w realizacji
potqczen.
4.2. CZaSt 2 zamowienia : swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komorkowej.
1)Przedm iotem zamowienia jest swiadczenie ustug terefonii komorkowej bez dost~pu do Internetu
mobilnego dla Urz~du Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo wymienionych w
Opisie przedmiotu zamowienia (Zalqczniki 3.1 . i 3.2 . ). Zamowienie nie obejmuje dostawy aparat6w
telefonicznych.

2)Swiadczone ustugi w zakresie telefonii komorkowej majq zapewnic min . Iqcznosc gfOSOWq (pofqczenia
przychodzqce i wychodzqce), tekstowq (SMS), multimedialnq (MMS).
3)Realizacja uslug odbywac si~ b~dzie za pomocq dostarczonych przez WykonawcEj: aktywnych kart SIM
dla wszystkich pozycji z Opisu przedmiotu zamowienia (Zalqczniki Nr 3.1·3 .2) Zamawiajqcy wymaga by
karty SIM byty tr6jdzielne ( Ij. trzy karty : Mini, Micro i Nano w jednej).
4)Zamawiajqcy informuje, ii obecnie posiada umow~ na swiadezenie uslug telefonii kom6rkowej W sied
Orange, z wyjqtkiem numeru wskazanego w pozyeji 1 Zalqeznika Nr 3.1 - jest 10 karta SIM w sieei
T -Mobile . Wykonawea zObowiqzany bEj:dzie do przeniesienia lego numeru do wlasnej sieei od dnia
01 pazdziernika 2018 r.
5)W przypadku zmiany Operatora , Wykonawca dokona przen iesienia do swojej sieci uiytkowanych przez
Zamawiajqcego numerow oraz ich aklywaeji na zasadach zgodnych z przepisami uslawy z dnia 16 tipea
2004 r. Prawo lelekomunikacyjne (Oz.U . z 2017 r. , poz.1907). oraz Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunk6w korzystania z uprawnieri w publieznych sieeiaeh lelefonieznyeh .
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Minislra Infrastruklury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunkow korzystania z
uprawnieri publicznyeh w sieciach lelefonicznych • przerwa w swiadczeniu uslug w momencie
przenoszenia numer6w do nowego operatora moze wyslEj:pOwae w godzinach 00:00 a 03:00. Wszyslkie
przeniesione numery muszq bye aktywne w dniu 01 pazdziernika 2018 r. W przypadku zmiany Operatora
wszelkie uzgodnienia i formalnosci z tym zwiqzane pom i~dzy dOlychczasowym Operatorem , a Wykonawcq
zoslanq dokonane przez WykonawcEj:, bez udzialu Zamawiajqcego na podstawie udzielonych przez niego
petnomocnictw. Wszelkie koszty zwiqzane z przeniesieniem numer6w poniesie Wykonawca. Wykonawca
odpowiada rowniez za sprawne przeniesienie wszystkich numerow, przygotowanie dokumentacji
niezbEj:dnej do wykonania tego procesu , jezeli bEj:dzie wymagana . Wykaz przenoszonych numerow zoslanie
podany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Przeniesienie numer6w nie nastqpi jeieli zamowienie
udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy.
6)Przeniesienie do sieci Wykonawcy obeenie uzytkowanych przez Zamawiajqcego numerow lelefonow
odb~dzie s i ~ z zachowaniem dotychczasowych numerow MSISDN (numer abonenla sieci komorkowej).
7)Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia Zamawiajqcemu pelnej dostEj:pnosci sieci. Wszyslkie
ustugi winny bye dost~pne przez 24 godziny na dob~ , 7 dni w tygodnie na terenie calej Polski. Usluga
b~dzie swiadczona takie poza granicami kraju w ramach bezplalnie aktywowanego tzw. roamingu na
zqdanie danej jednoslki organizacyjnej w trakcie obowiqzywania umowy.
8)Wykonawca zobowiqzany jest w terminie minimum 10 dni przed aklywacjq uslugi dostarczyc do siedziby
kaidej z jednostek karty SIM (tzw. karty tr6jdzielne , trzy karly: Mini,Micro i Nano w jednej). Zamawiajqcy
wymaga by doslarczone karty SIM byly zabezpieczone czterocyfrowym kodem PIN. Karty winny bye
doslarczone w opakowaniach uniemoiliwiaictcych ich uszkodzenie . Na pakowaniu katdej z k.art ma bye
widoczny numer MSISDN . W przypadku , gdy zamowienie bEj:dzie realizowal dolychczasowy operator
Zamawiaictcy nie wymaga dostarczenia kart SIM.
9)01a jednego numeru telefonu komork.owego (telefon serwisanta ZWiK) Zamawiajqcy wymaga:
a) rozmowy, sms, mms bez limitu w ramach abonamenlu bez dodalk.owych opfat,
b)zapewnienia bezpfatnej blokady kart SIM w przypadku zgJoszenia kradzieiy lub zaginiEj:cia dla numerow
obj~tych zamowieniem,
c)bezplatnej wymiany kart SIM na nowe w przypadku jei blokady, uszkodzenia , zagubienia bqdi kradzieiy.
d)bezplalnych polqczeri z numerami alarmowymi ,
e)zapewnienie bezplatnych polqczeri z pocztq g/OSOWq na terenie kraju ,
f)zapewnienie bezpfalnego zarzqdzania uslugami dodatkowymi na kartach SIM
g)zapewnienie bezplalnej modyfikacji danych w systemach zwiqzanych ze zmianq danych adresowych,
h)bezplatne blokowanie polqczeri z numerami specjalnymi, premium na wniosek Zamawiajetcego,
10)Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwosc zmiany (zmniejszenia lub zwi~kszenia) liczby uiytkowanych
numer6w telefonow komorkowych. Zmiany Ie bEj:da, dokonywane na wniosek Zamawiajqcego , na zasadach
zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym i na warunkach okreslonych w ofercie Wykonawcy zlolonej w
niniejszym postepowaniu.
11)W przypadku korzystania przez Zamawiajqcego z polqczen lub uslug nieuj~tych w zamowieniu
rozliczenie nastqpi na podslawie ogolnie dost~pnego eennika Wykonawcy obowiqzujqeego na dzieri
realizacji uslugi.
12)Wykonawca w okresie realizacji przedmiot zam6wienia zapewnia calodobowy dost~p do infoHnii (Biura
Obslugi Klienta).
13)W ramach przeprowadzonego post~powania katda z jednostek (katdy z Odbiorcow) podpisze
oddzielnie umowy na swiadczenie ustug telekomunikacyjnych z wylonionym WykonawcctlWykonawcami.
S.Wzor umowy na cZEj:SC II zamowienia stanowi zalqcznik Nr 4.2 do ogloszenia .
6. Zamawiajqcy nie dopuszcza sklada nia ofert wariantowych.

IV TERM IN REALlZACJI ZAM6wIENIA :
1 ,Termin realizacji przedmiolu zam6wienia ustala si~ na okres 24 miesi~cy czas oznaczony Ij.:
ad dnia 01 pazdziernika 2018 r. do dnia 30 wrzesnia 2020 r.
2.Rozpocz~cie swiadczenia uslugi bE;l:dctcej przedmiotem niniejszego zamowienia nastapi nie p6i:niej nit w
dniu 01 paidziernika 2018 r. od gadz. 0.00. Do lego terminu Wykonawca zobowiqzany jest lei: wykonac
wszelkie prace, klare okaz<\ si~ niezb{(dne do uruchomienia swiadczonej ustugL Wykonawca zobowi<tzany
bEj;dzie Ie prace wykonac zgodnie Z obowictzuiqcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami w
mozliwie najkr6tszym lerminie.
3.Wykonawca zobowi<tzany b{(dzie do swiadczenia uslug lelefonii stacjonarnej W spos6b cictQiy, Ij. 24
godziny na dab€( . przez caty okres obowiqzywania umowy, z zapewnieniem wysokiej jakosci pofqczeri ,
i braku zakt6ceri utrudniajqcych tub uniemoiliwiajqcych korzystanie z uslugi.

V. WARUNKI UDZIALU W

POST~POWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH

SPElNIENIA.

1.0 udzielenie zamowienia mogc:j ubiegac siE: wylc:jcznie Wykonawcy, ktorzy:
1) spel"niajc:j warunki udzialu w postE:powaniu dotyczc:jce kompetencji lub uprawnien do prowadzenia
dzia~al n oSc i telekomunikacyjnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikacyjne (Oz. U.2017 poz.1907).

Prawo

VI . INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC: WYKONAWCY:
1.00 oferty naleiy zatqczyc;
1 )dokument potwierdzajqcy posiadanie uprawnieri do wykonywania dziatalnosci telekomunikacyjnej
kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie wpisu do rejestru przedsiE:;biorcow telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urz~du Komunikacji Eleklronicznej, zgodnie z uSlawq z dnia 16 lipea 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
2)aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej,
jeieli odn:~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wczesniej nii 6 miesiE:;cy
przed uptywem terminu do sktadania ofert, lub wskazanie adresu www . z kt6rego Zamawiajqcy moie
samodzielnie pobrac aktualny wpis.
3)peinomocniclwo dla osoby podpisujqcej ofertE:; GesH umocowanie nie wynika z KRS bqdz dokumentu
r6wnorz~dnego),

VII OPIS SPOSOBU OBLlCZENIA CENY OFERTY :
1.CzQsc 1 zam6wienia: swladczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i
Internetu.
1 )CenE:: oferty na Cz~sc 1 zam6wienia Wykonawca wpisuje na formularzu oferty cenowej (wg wzoru
Zal<lcznik Nr 1.1. do ogloszenla ). W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest wypetnic
wszyslkie wymagane pozycje w zalqcznikach 2.1-2.6 (tab . 1 i tab. 2) do ogloszenia dla UrzE:;du Gminy
Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo.
2)CenE:; oferty Wykonawcy stanowi suma wartosci brullo za abonament I optaty za Internet (Iabele Nr 1) i
wartosci brutto za potqczenia (tabele 2) razem dla szesciu (6) jednostek objE:;tych niniejszym zam6wieniem
w okresie realizacji zam6wienia, tj 24 miesiE:;cy.
3)Ceny jednostkowe brutto za jeden abonament za 1 miesiqc stosownie do rodzaju Iqcza (okreslone w
tabeli 1) oraz ceny brutto za 1 minutE:; pofqczenia w zaleinosci od rodzaju poIqczenia (okreslone w labeli 2)
w okresie realizacji umowy nie mogq wzrosnqC przez catv okres realizacji zam6wienia. Cena za 1 minutE:;
pofqczenia (niezaleinie od jego rodzaju) jest stata w ciqgu doby, niezaleinie od godziny i dnia tygodnia.
Ceny jednostkowe ulegnq obniieniu w przypadku obniienia cen W og6lnodostE:;pnej ofercie W ykonawcy w
okresie realizacji zam6wienia, proporcjonalnie do wysokosci zmian.
4)Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zam6wienia w zwiqzku z jego prawidlowq i
terminowq realizacj<t w tym w szczeg6lnosci, wszelkie koszty zwiqzane z obstugq Zamawiajqcego i inne
niezbE:;dne do zrealizowania przedmiotu zam6wienia w tym r6wnie.i: podatek VAT w obowiqzujqcej
wysokosci. CenE:; oferty nalezy obliczy(; z naleiyta starannosciq .
5)Niedoszacowanie, pominiE:;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zam6wienia nie moie by(;
podstawq do iqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6)Cena oferty stuzy tylko i wy/qcznie por6wnan iu z/ozonych oferl. Wynagrodzenie Wykonawcy w danym
okresie rozliczeniowym obliczane b~dzie jako suma:
a)op/at abonamentowych zgodnie z cenami okreslonymi w tabeli 1,
b) iloczynu faktycznego czasu rozm6w (w minutach) i ceny brulto za 1 minut~ poIqczenia w zaleznosci do
rodzaju potqczenia zgodnie z cenami okreslonymi w labeli 2,
odpowiednio dla poszczeg61nej jednostki w ramach zawartej umowy.
7)Jezeli z/ozono ofert~ , kt6rej wyb6r prowadzi/by do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i us/ug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i us/ug, kt6ry mia/by obowiqzek rozliczyc zgodnie z tym i
przepisami. Wykonawca skladajqc ofert~, informuje Zamawiajqcego , czy wyb6r oferty b~dzie prowadzlc do
powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw~ (rodzaj) towaru lub uslugi , ktorych
doslawa tub swiadczenie ~dzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartost bez kwoty
podatku .
8)Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowac Iylko jedn<=!. cen~ i nie moze jej zmienlc. Nie prowadzi si~
negocjacjl w sprawie ceny.
9)Rozliczenia mi~dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b~dq dokonyvvane w polsklch zlotych .
10lCena brutto i ceny jednostkowe (cena za abonament, ceny za minut~ potqczenla) powinny bye podane
w formacie 0,00 zl, Ij. z doktadnosciq do dw6ch miejsc po przecinku
11 )Cen~ oferty nalezy podac w zlotych z doktadnoscia. do dwoch miejsc po przeclnku .

2. CZI1SC 2 zam6wienia: swladczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii kom6rkowej .
1)Cen~ oferty na Cz~sc 2 zam6wienia Wykonawca wpisuje na formularzu oferty cenowej (wg wzoru
ZalClClnik Nr 1.2 do ogloszenla). W celu obliczen ia ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest wypelnic
wszystkie wymagane pozycje w Ta belach dla Urz~du Gminy Baboszewo i Zak/adu WodOCi<t90w i
Kanalizacji w Baboszewie.
2 )Cen~ oferty Wykonawcy slanowi suma wartosci brutto wszystkich abonament6w w ca/ym okresie
realizacji zam6wienia Ij 24 miesi~cy.
3)Wartosc abonamentu brutlo za jeden abonament za 1 miesia.c w okresie realizacji umowy nie moi.e
wzrosnC\c przez catv okres realizacji umowy.
4)Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zam6wienia w zwiC\zku z jego prawidlowq i
term lnowq realizacjCl" w tym w szczeg6lnosci, wszelkie koszty zwiC\zane z obstugq ZamawiajC\cego i lnne
niezb~dne do zrealizowania przedmiotu zam6wienia w tym r6wniei: podatek VAT W obowiqzujqcej
wysokosci. Cen~ oferty nalei.y obliczyC z nalei.yta starannosciq.
5)Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedm iolu zam6wienia nie moze bye
podstawq do za.dania zmiany wynagrodzenia rycza/towego.
6)Jezeli zlozono ofert~, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
zgodnie z przepisami a podatku od towar6w I uslug, ZamawiajC\cy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug , ktory mia/by obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi
przepisam i. Wykonawca sk/adajqc ofert~ , informuje ZamawiajCl,cego , czy wybor oferty b~zie prowadzic do
powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw~ (rodzaj) towaru 1ub ustugi, kt6rych
dostawa tub swiadczenie b~dzie prowadzie do jego powstanla , oraz wskazujqc ich wartost bez kwoty
podatku .
7)Kai.dy z Wykonawc6w na jedna. cz~st moze zaproponowac tylko jednq cenEl; i nle maze jej zmieniC. Nie
prowadzi si~ negocjacji w sprawie ceny.
8)Cena brutto I ceny jednostkowe (ceny powinny bye podane z dOk/adnosciq do dw6ch miejsc po
przecinku
9)Rozl lczenia mi~dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b~dq dokonyvvane w polskich z/otych.
VIII. SPOS6B PRZYGOTOWANIA I ZlOZENIA OFERTY.
1.0ferta powinna bye sporzqdzona na ~ Formularzu ofertowym" - wz6r zal. Nr 1 zalqcznik do niniejszego
zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona
piecz~ci<t Wykonawcy.

2 . 0fert~ nalezy zlozyc za posrednictwem poczty Ikuriera w zamkni~tej kopercie z napisem :
~ Oferta na $wiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Urz~du Gminy Baboszewo i jednostek
H

organizacyjnych Gminy Baboszewo
~ CZt;SC I ZAMOWIENIA·· 5wiadczenie ustug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej i Internetu .
• CZI;SC II ZAMOWIENIA * • swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
kom6rkowej .
"niepotrzebne skreSlic

3.Miejsce i termin skladania ofert:

1)miejsce skladania ofert: Urz<\d Gminy Baboszewo, uL Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo ,
Kancelaria 0961na ,
2)termin skladania ofert: do dnia 24 sierpnia 2018 r., do gadz. 10:00

4.Miejsce i termin otwarcia ofert:
1 )miejsce otwarcia ofert: Urzqd Gm iny Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr
7 Sala Posiedzen
2)termin otwarcia ofert: w dniu 24 sierpnia 2018r.

0

godz. 10:05

5.Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajetcy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczetce:
1)firm oraz adres6w Wykonawcow, ktorzy ztotyli oferty
2)ceny okreslonej w poszczegolnych ofertach, odr~bnie w cz~sci I i cz~sci II zamowienia
6.Termin zwi"tzania ofert"t: 30 dni od ostatecznego terminu sk/adania ofert.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERTY - najnizsza cena .

x. WZ6R UMOWY
1Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zal"tcznik do og/oszenia nr 4.1. (cz~sc I
zam6wienia) i nr 4.2. (czE(:SC II zam6wienia).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Zgodnie z art. 13 usl . 1 i 2 rozporz"tdzenia Partamentu Europejskiego i Rady (U E) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi"tzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461VVE (og6lne rozporz<ldzenie
o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1), dalej ~ ROOO· , informuj"" ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jesl Gmina 8aboszewo
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiajetcegol jest Pan Andrzej Rybus - Tot/oczko,
dzialaj<\cy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin<\ Baboszewo.
- PanilPana dane osobowe przelwarzane b~dq na podstawie art. 6 usl. 1 Iii. c ROOO w celu zwi<\zanym
z post~powaniem udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych
kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podslawie punktu 6.5.2;

°

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~dct osoby lub podmioty, kl6rym udost~pnjona zoslanie
dokumentacja posl~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r 0 dost~pie do
informacji publicznej (t.j. Oz . U. z 2016 r. poz. 1764)
dane osobowe Wykonawcy b~dq przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia
udzielenie zam6wienia, a jezeli czas Irwania umowy przekracza 4 lata , okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
-

post~powania

°

obowiqzek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczC\cych jest
wymogiem zwiC\zanym z udzialem w post~powaniu a udzielenie zam6wienia publicznego a wartosci
pon iiej 30 000 euro bez kt6rego nie moina udzielic zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystn iejszej
oferty.;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy deeyzje nie
zautomalyzowany, slosowanie do art. 22 RODO;

b~dq

podejmowane w spos6b

Wykonawca posiada:
na podstawie art . 15 RODO prawo

dost~pu

do danych osobowych Pani/Pana dotyczC\.cych ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo i:C\.dania od administratora ograniezenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzei:eniem przypadk6w, a kt6rych mowa wart. 18 us!. 2 RODO;
prawo do wn iesienia skargi do Prezesa

Urz~du

Oehrony Oanych Osobowych, gdy uzna PanifPan ,

przelwarzanie danyeh osobowych Pani/Pana dotyczC\.eych narusza przepisy RODO;
nie przysluguje Wykonawcy:
w zwiC\.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usuni~eia

danych osobowych ;

prawo do przenoszenia danych osobowyeh, a ktorym mowa wart. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych , gdyi podstawct
prawnct przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 usl. 1 lit. c RODO .
XII. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SII, ZAMAWIAJI\CEGO Z WYKONAWCAMI
1.W post~powaniu komunikacja m i~dzy Zamawiajqcym a Wykonawcam i odbywa si~ zgodnie z wyborem
zamawiaicteego za posrednietwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo poeztowe (Oz. U. 2017 r. paz. 1481), osobiscie , za posrednictwem poslanca , faksu lub przy uiyciu
srodk6w komunikaeji elektronieznej w rozumieniu ustawy z dnia18 lipea 2002 r. 0 swiadezeniu uslug drogct
elektronicznct(Dz. U. 2017 r. poz .1219).
2.Jeieli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujct oswiadezenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaeje
za posrednictwem faksu lub przy uiyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu uslawy z dnia 18
lipea 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogCl, elektronicznC!,. kazda ze siron na iCl,danie drugiej slrony
niezwlocznie polwierdza fakl ich otrzymania .
3.0sobq uprawnionC\ do porozumiewania si~ z Wykonaweami w zakresie merytorycznym dolyeZqcym
przedmiotu zam6wienia oraz procedury zam6wienia publicznego jest Pan Zbigniew Sulinski.
e-mail : zp@gminababoszewo.pl;
numer faxu : 236611071 ;
4. W przypadku wystcwienia pytan do zapytania ofertowego moina je kierowac mailem na adres :
zp@gminababoszewo.pl i urzad@qminababoszewo.pl lub faksem na numer 23 6611071 .
5.Tre$(~
b~dzie

pytan dolyczctcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajC\cego publikowana
na stronie ZamawiaiCl,cego www.bip .gm inababoszewo .pl

6.Zamawiaictcy nie dopuszcza porozumiewania

si~

z Wykonawcami za posrednictwem tetefonu.

XIII , INNE INFORMACJE

1.W celu

unjknj~cia

konfliktu inleresow zam6wienie nie moze bye udzielone podmiotowi, ktory jest powiqzany

osobowo lub kapitafowo z Zamawiajqcym .
Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rOlumie si~ wzajemne powiqzania mj~dzy Zamawiajctcym lub
osobami upowai:nionymi do zaci&gania zobowictzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi
w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wyl<.onaw~ polegajqce w szczeg61nosci na:

1) uczestniczeniu w sp6Jce jako wsp61nik sp6Jki cywilnej lub sp6/ki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udzial6w lub akcji ,
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajC\.cego , prokurenla, pelnomocnika,
4)

pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowaclwa w linii proslej ,
pokrewienstwa drug iego stopnia tub powinowactwa drugiego slopnia w linii bocznej tub w stosunku
przysposobienia, opieki tub kurateli .
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie

2.Zapytanie ofertowe zam ieszczono na stronie internetowej: www.bip .gminababoszewo .pl i tablicy
ogloszen Urz~du Gm iny Baboszewo w dniu 14 sierpnia 2018 r.
3.Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed up/ywem term inu skladania oferl przewidzianym w
zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza term in skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia
zm ian w ofertach , jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4.Zamawiajetcy zastrzega sobie prawo do un iewaznienia posl~powania bez podania przyczyn .

\\ 0 J.Jjobe!l,' JOm01l
mgr

Tomas~

Sobecki

Zalaczniki:
1)Formularz ofarty cz~sc I zam6wienia - wz6r zaI. nr 1.1.; Formularz oferty cz~sc II zam6wienia - wzor zal. nr 1.2.
2) Opis przedmiotu zam6wienla - CZ~SC I ZAM6wIEN1A
Tab.2.1 . Urza..d Gminy Baboszawo (UG, Swiatliea Srodowiskowa, Hala Sportowa )
Tab. 2.2. Szkoia Podstawowa im. J6zafa Wybiekiego w Baboszewie,
Tab. 2.3.Przedszkole w Baboszewie.
Tab. 2.4. Szkoia Podstawowa w Mystkowie ,
Tab. 2.5. Szkola Podstawowa im . Jana Brodeckiego w Polesiu .
Tab. 2.6. Szkoia PocIstawowa im . ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie,
3)
Opis przedmiotu zam6wienia - CZ~SC II ZAM6wIENIA.
Tab. 3.1 . Urza..d Gminy Baboszewo.
Tab. 3.2 . Zaklad Wodociqg6w i Kanalizaeji w Baboszewie
4)Wz6rumowy-ez~sclzal.nr4 . 1 .; Cz~scll- zal.nr4.2.

Zalilcznik Nr 1.1. - Formularz oferty - cz. I zamowienia

OFERTA
G MI NA BABOSZ EWO
[nazwa Zamawiajqcegoj
Adres: 09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
Ii'

pel nn naz wn firmy ( Wyk o na wcy/ pelno m oc ni ka")

1_ 1_ 1

1 1 I---.J_I---.J

L IL --'-...'-1..:...
· I-L_LJ .. 1 I....JI....:.. _LI-L_I
NIP

REGON
k, d

mit:jscow~

woj.,.·Odztwo

uli ca nr lok:alu

---------~@---------
e-mail

slrona inlem etowa
nUffier telefonu stacjonamego

numer faks u

Osoba do kontaklU: _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _

nr leI. komorkowego _ _ _ _ __ __

Dane teleadresowe na ktore naleiy przekazywac ko respondencj ~
Faks: .................................... e-mail ... ... ... ...... ..... .. ........ .
Adres do korespondencji (jezeli inny nit adres siedziby)

zwia.zan~

z niniejszym posl~powaniem:

peln a nazwa firm y ( k: olejncgo W y k: o nawc y ws p 6 1nic ubie g aj l\ c cg o

' -L-I---.J

1 1 1

I---.J

1. 1

mi ejscowoSC

ulica nrdomu nr Iokal u

-----~-~@,
-------
strona inlemetowa
numer telefonu

I .. 1

1 .. 1

NIP

REGON
k, d

s i ~ 0 z a m6 wi e n ic)

"'ojcwooztwO

e-mai)
numer faksu

I.Zglaszamly swoj udzial w postc<powaniu 0 udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
OAiZP. 271 .2.21.201S, kt6rego przedmiotem jest ,,$wiadczenie usrug telekomunikacyj nych dla Urz~du Gminy
Bnboszewo i jednoslek organizacyjoych Gmioy Baboszewo", CZESC I za mo wienia: swiadcze nie uSlug
tclcko munikacyj nych w zakrcs ie leldonii slacj onarnej i Inlcrn elu w okresie od 01 paidziemika 2018 T.
do 30 'NrZesnia 2020 r.
Oferujemy wykonanie [ cz,sci zamowienia za wynagrodzenie brutto: ........ .................... ........ z l
(slownie ........ .. ....... ................................... .. ........ .
.......... ....... .. .... ........... .. ...............
.. ....)
wtym:

,

ll UrzadG min\, II boszewo (b dynekU

d G mmy.
T abela I. Abona me ntJop la la l8"Internet'" "
L p.

Wync1.C'gol n i C'n i~

U uba IIIUY

W let I'tca

S,oJOWlS. k·OW3 . H

"ISporto wa

erml brulto Zli I

lI o~

ll oonamrnt I
oplaty ZlI

aoona mr nu'l,,-/opiMl
1.11

Intern et ZI! I
mi e~ i l!c h I!

I\'

InlernN

okresie realizacji

1.lIllu'l ... icn ia

r. dO~'ludllo!r:iq
2
A bona men t" /lcze analogo we

3
I

,

,.
,.
5

.........

Nr tcl donu 23 661-1 0-91 (UG)

,.

...... ........... ....
...... ........... ...

I

A bo n ame nl -lliCU lI o a lo gowC'

+ Inter net do 80 mb

x 51

( ~

I: Ifoklmltwsclq
do rlw"ch m;fjH~
po pr:ecinl.:u/

1/0 11,..6ch nrj~H:
. p o p'-..Lri" kul

I
I.

Wutoit bruu o
!zit

6

.. .. .............
.... ........ .......

Nr Idcfonu 23 661 · 1044 (Sw;l'lJ ica)

3.

24

I

Abo nRnl ent"lI cze an lllogowe

+ In ter ne l d o 10 mb

.........

Nr te!(fonu 23 66 H Q·25 (Hala

•n

.....

,

•••••••••••••

......

Sportowal

,.
5.

,\ bo na ment-1llcze a nalogowe z
usluglJ DS L + Intern et d o 80
Mb
Nr l~kronu 23 661-15-10 lUG)
Abo na ment-IJlcze cy(rowe
ISDN
Nrlelefonu 23661·10-02
Nrldcfonu 23661 ·10-7 1
Nr l~kron u 23 66 1-1 0-82
Nr lekronu 23 661 ·10-92

Raze m

wa r to~c

I

... .. ..

24

•

%

................

.......

bru tto (s um a wienzy 1-5)

Tllb elll Nr 2 Polaczeni a
Lp. Rodzaj pol:jczenia

pol:J:cze nia

h I!
I.: doklatlnoJciq du d"<6cll
nr;,,'sc DO (1r:eci"ku/
3

,
Pol:}czen ia lo ka lne i str e(owe

,.

Polljcze n ia

3.

POlljczu ia knm or kowe

.......... ...... .................

m i~ d zystre (owe

............. .....................

,.

Pol)Jczenia

5.

Polljczen ia inn e -typ u AUS

.. ........ .. .......... .... ........
m i~ d zyna r o d owe

............. .......... ..........

............ ....... .. ... ...........
Razem wll rt osc brutto (s um a wie rszy 1-5)

Razc m pkt I) ta bcla I+ ta bela 2)= ......... zl

..... ......

....................

Cella bru lto
Zll 1 m inut ~

I
I.

. ......... .. ,....

......

Szac un !.:owe
zapotrze bowln ie w
o!.:res ie 24 mi e5 ;~ ylI iczbll minu t!

•
28800

W a rtosc brulto h I!

13 x 41
I.: doA'ladnolciq do
d...6ch nri..jsc po
p r:ecillku/

,

...... ....................

500

..........................

25500

....... .... .. .............
0.00

II

0

300

...............

........... .

.............................

2) Sk
Z ' O ia Pdt
0 s a\\'owa 1m. ozc a
Tabela I Abo lla mellt 1 0 lata za Inlernel
til· W)'szczegolnienie

,

2

I.

A boname nt- I'Ic'le ll nnlogowe
+ I nternet do 80 .\ 1b
Nr tdd onu .!J 661·18·Jj

2.

v

Ie

Liczba 111 (2),1
nr let.
Inle rn el

-

Tabela Nr ' Polae ze nia
Lp.
Rodzaj po/ll cze nia

,

,, '

,
,

2.

Polllcze ni a mifO dzystrefowe

3.

PO/IlCzt nia kom6rkowe

,.

PollJcze nia

....................

.........................

"

...

Szaeunkowe
upOlrzebowa ni e w
okresit 2-1 mi esifOey11iezba minutl

,
801l

................ .............

20110

mi ~ d zy narodowe

..... ...... .... . ...... .... ..
PO/llCZt nia inne -ty pu AUS

.. ...........................

Wartosc brutto hI!
Ie

x 01

I: doliludnoJciq do
dwocll mil!jsc po
pr:.l!cilllilll

5

............ ..... .. ...

R:azcm pkt 2) tabcla I +tabcla 2= ........ . zl

.....................

"

1201l

Razt m warlose brutto (S uma wierszy '-')

....

........................

Ce na br utt o
za I minul fO
poilleze nill hI!
I.: dokl(l(lIw.tciq do
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I pr:<'Cillkll/

.....

6

"
"

... .....................

3

Polllczen ia loblne i strefowe

\\' arlo§e
brullo hI!
(4x 5 )
I.: rlolilu(/twjciq
do d,..oeh miejre
po pr..ednkul

5

............ .. ......
.... .. .................

2

I.

lIose
abonamenl 6w/o lllni
za Inlernel w
okr esie reali zacj i
za m6wienia

,

,

,.

Cella brutt o zn
1 abonamenll
oplaty za
Internet
miesillc hI!
I: dok!rllllwlciq rill
rpwJeh miejre po
pr.;l'cinkul

,3

Abonament IlIcze eyfrowe
Nr telefonu 2J 661·11·J3
Abonam ent-llI cze a nalogo we
z usl ugl! DSl
+ Inll' rnet do 80 l\Ib
Nr lck fonu 2J 66 1· 15·20
(numl'" po Gimnazj um im. Armi i
Kra 'o we' II' &lbosz<:wie)
Abonaml' nt - Iliell." eyfr owe
Nr tclcfonu 2J 661· 10-05
(nu lner po Gimnazjum im. Arm ii
Krnjow.:j II' Baboszewie)
Razem warto~c br uno s um a wi ersZ\' '·3

3.

,.

lego W Ba boszcwle

0
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...... ...... ..............

... ..... .. ............ ......
.... ..... .............. .....

0.0Il

............. .........
.............................

3)Przedszko le w Baboszcwie
Ta bela I Abonament I oplata za Internet.
Wyszezeg61nirnie
lil.

Abona ment-Itt cze
a nalogowe
+ In ter net d o 10 i\'1b

C ... na brutto za I
abonamentf°lliaty
za Int ern el Zll I
miesittc Izl!

lIosc
IIbo nam cnl6wl
oplal za Inlernet
w okres ie
r eal izaeji
zam6wienia

r. dokludllolciq I/o
d"'dd, ",iejJc po
pr.;.«illkuJ

,

1
1.

liezbll IlJczy

,

J

r. l/okluillloi cill
do d",oell ",iejsc
po pr,J!dllklV

5

.. .... ..............

1

Wartosc
brullo Izil
(.h:5 )

6

"

.... .... .. ... ... ... ., .. ,

................... ,'

NTrdefonu 23 66 1· 10·'}.I

Razem wartosc brulto 5uma Wi ... rszl· 1-2
T,b r ia Nr 2 Polaczenia
Lp.
Rodzaj polllczenia

1
1.

,.

Crna bruno
za I minutf
poillczenia Izl!
I: lIo~'llIdll/lsciq do
IIwrJcll mirjSc fW
or:eeinkuJ

,

,

J

Polqcze ni a loka lne i strerowe
....... ......... .. ... .......

PollJczcnia

Szacunkowe
zallotrzebowanie w
okr esie 24 miesi~c ylIic1.bll minu tf

mi~dzys trcrowc

J.

PollJczenia ko m6rkowe

,.,.

j\ l i dzvnarodowe
PolllcZl.'n ia inn e -ty pu AUS

1500

WarIOS!.' brulto 11.11
01

IC .~

r. llo~·llIIlIrosci'lllo

ilwlldl mieb'c po

pru cinlilfl

5
....... .............

..............

500

....

............ ...........

400

........

... .. .. ....

0

0.00

..... ,........ .. ...........

0

0,00

Razem wartosc brutto (s unu wierszy ,-4)

Razem pkt 3) tllbela I+labcla 2= ........ .!,!

...........................

.

4 Szkola
.
Podsta
.

,\ '0

" 'a W lMvslko

w, e

Tabela 1 Abonamenl f 0 lala za Inlernel.
Lp.
Rodzaj I~ cza

Liczba hl CZY

Cena brutlo Zll I
abonamentloplaly
Inlernel
I
micstllc IzIJ

"
t.:

"

/lokla/lI.o~ciq

/"'·,k/. miejsc
or..l!cillkr/i

P'

,

2
3
Abonamenl.llIcze
I
a na[ogowc
+ Inlernel do 10 Mb
Nrtddonu 23 661 ·10·35
Razem warlo~c brulto (5u ma wierszy 1-2
I

,I,

........ .... ......

.................

Ceo a brulto
I minutr:
polllczrnia Izl1

"

t.: flfrkilldno~ciq do

Szacuokowe
zapolrzebowanie w
okr csie H mie5ir:cyI1iczba minu tl

d ..·oc!. mil!jsc f'IJ
flr:rcillkuJ

I
I.

2
Pol:jcztnia lokalne i sirefowe

2.

Pol:jczenia mir: dzystrefowe

3.

PO/:jczenia komllrkowe

,.
5.

............
.............. ....

i\Ii dzvnarodowe
Pol:jczenia inne -typu AUS

,

3
....... ..................

.............. ...........
......... ........ .........

nnzem warlOSC brulto (s umR wie rny 1--')

Razem pkt 4) tabcla t+tabela 2= ...... zl

,

500

700
750
0

' 00

Warto.tc
brulto I lil
(·h 5 )

"

doUurlno~ciq

do rho'uch mirj st
po pr:rcillkuJ

6

"

I.

ela Nr 2 Polaczenia
Lp.
Rod 'l aj pol:jczrnia

l1o~c

abonamenlowfoplal
za Inlernel
w okresie realizacji
zamowien ia

............ .........

W artosc brulto Iztl
IC'! 01

t.: doUurlno~ciq do
rI..·6th mil!jsc f'IJ
pr:l!cirrkrli

5
...... ....................

.......... ... ...............

.......
0.00

.........
............................

5) Szkola PodstuwQwa im Jana BrodeckiC2.o w Polesi u
Tabela I Abo nam ent I oplata za Intern et
Lp.
Wyszczeg61nienie

Licz ba 'lIczy

Ce na brutto za
I a bo nament
oplalY za
Intern et za 1
mi esillc IzlI
I: dokllllhwiciq do
rI ...Odr mil!jsc po

,

r..I!Cirrku/

2

I
I.

J

.........

Abonament-lljcZf
I
analogowe
NT td cfonu 23 661·20-03
Abonamenl. llj cze
2
I
analogowe
+ Inl tr ntl do 10 Mb
NTtclefonu 23 66 1·24-69
Raze m warto~t bruno sum a wierszy 1-2

........

....... ..........

lI o~t

abo name ntOw/oplai
za In te rnet
w okrnie re alizacji
zam6wienia

,
"
"

...... ... .......

Wartoit
bruno /z ll
(·h5)
Ie. dokfudlloJciq
do rJwoch mil!j.fc
po pr:l!cillkll/

6
..................
..................

....................

T.b fla Nr 2 Polacztn ia ( oolala za Inlernet
L.p.

Rodzaj polllczenia

Ce na brutto
I minu l~ polllczenia
h ll
I: d,}kllllilrosciq do d...oc/r

"

mie'se

I
I.

2

,

r:r:cillk/ll

J

Pol'lcze nia lokalne i strefowe

...............................

2.

PolllC"le nia

mi ~dzY5tre rowe

.....................

J.

,.

Polllczenia komilrkowe

............. ........ ..........
Polljczenill

m i~dzy narodowe

..... .. ............... .........

5.

Poillcunia lnne -ty pu AUS

Ra ze m warlost brutto (suma wier szy 1·5)

Ralcm 5) tabehl l+tabela 2== , .•' ..... zl

........

Szacunkowe
zapotrzebowa nie w
okresie 24 mie s i~c ylIiczba minu tf

,

Wartost bruno h I!
IC x DI
I: doklllll/lQkiq do
//k·(Jch miejsc po
pr:ecillkll/

5
720

..... ............... ..........

2-10

......... ... .. .... ...........

"0

......... .... .. ............

0
0

0.00
0.00

.................................

.

6) S1.kola Podst:l\\!owa im . ks . M.K. Sarbicwskieoo
• w Sarbiewie
Tabela I Abonament I oplata za Inte r net
Lp.
Wyszczeg61nienie

Liczba l!lczy

Ctna bruno za 1
ab onamen tloplat
Internel za
miesi:]c IzlI
f.: rJl)~·/l/{lIl/)scill rio

,

"

dwllcl,

,

l

1.

,.

Abo nam cnt. lljczc
analogowe z uslug!} OSL
+
In ternet do 10 Mb
Nr tclcfonu 2J 661-21-02
Abonament-llJcze
an alogowe
Nrtclcfonu 23 66 1-23-79

,

miejsc po

,

do r/WOcil miejsc
po pr:;ecillkll/

,

pr.I!Cillkll/

3

War tosc
bruno /zV
(·h:5 )
f.: doidurJlIl)ldll

lIost
a bon a me ntow/oilial
za 1nternet
w okresie realizacji
zKm6wieniK

6

"

.........

..... ........ ........

......................

........

,

"

..............

............ ........

Razem wKrtosc brutto (suma wierszy 1· 2)

." ,-

Tab IN" P ol:)czeftla
Lp.
Rodzaj polllczenia

.......................

,
."polllczenia
Izil
Cenll brutto
minut~

I: tloklilllllOldq do
dwoch miejsc po

,

3

l
Pol:]czenia lokalne i strefowe

l.

Pol:]czenia

.... .............. ....... .....
mi ~dz)"strerowe

5.

"

x 01
tloklrll/lloldq

lho·och

miejsc

pr.ecillktv

Pohtcztnia kom 6rkowe
i\ l i d, narodowe
Polllczenia inne '\)"IIU AUS

Razem warto.h' brutto (suma wiersz)"

5

4

250

............

100

................. .......

....... ....

700

..... .....................

.............

0

....... ........ ...............

,.

Wa rtosc brutto Ill!
IC

pr.« illkul

1.

3.

Szacunkowt
zapotrzebowanie w
okresie 2'- r\lies i~ cy.
Iliczba minu ll

........... ....................
'-'I

Razem pkt 6) tabcla I+tllbe la 2- ...... , .. , .. zl

30

0.00

... ........................
..........................

tI'l

po

2.W podanych wyzej cenach uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Oswiadczenia i zobo ....-i'!zania Wykonawcy:
l)oswiadczamy. ze uzyskalismy informacje niczb~dne do przygotowania oferty i wlasciwego wyko n:mia zam6wienia.
2)oswiadczamy, ze jestesmy zwi<tzani niniejszl\. ofert<\. przez okres 30 dni od daly uplywu terminu skladania ofert.
3)oswiadczamy. ze akceptujemy \resc wzorn umowy 0 udzielenie zmowienia publicznego,
4)oSwiadczamy. ze nie mam zadnych powi,!zail kapitalowych ani osobowych z Zamawiaj<\.cym.
4. Klauzula w zakresie danych osobowych:
I)Os\viadczam. ze wypelnilem obowiq.zki infonnacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODOI ) wobec os6b
fizycznych. od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sii( 0 udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym posti(powaniu.

5.Nasti(puj,!cy zakres uslug niniejszego zam6wienia powierlamy podwykonawcom:
L

\V szcze olnicnie zakresu USN"

wienone

0

d

konawcom

I)"'(lgl/: "Tpt'lnilYIJ tylka U)'kOlI(111·CY. ktv.-:;y pCll"ier:q ,,)"kolllllli<: C:fici ;amQll"lImia pod")'kOI!(Ilrcom

6.Zal,!cznikami do niniejszej oferty s'!:

(UWAGA: lVykonawco skladajqcy oferlf no c:fH: I i c: d,; /I :amOll'ienio sklada :alqc:niki f)"lko do jednej c:l/scij

\)pelnomocnictwo· dla osoby podpisuji\cej ofertt;: ljeSli l/f1Iocowonie nie II')"I/ika : KRS bqd: dokumenlll
rOw/Jor:fdnego).
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencj i i infonnacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrf;:bnc pilepisy wymagaj,! wpisu do rejestru lub ewidencji. wystawione nie wczeSniej niz 6 miesi~cy pned upl)'\vem
terminu do skladania ofen.
3) polwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopia do"-"Umentu potwierdzajl\cego posiadanie uprawnieil do prowadzenia
dzialalnoSci telekomunikacyjnej,
6.Na zlozoni\ ofen~ sklada sit;,.......... ponumerowanych stron z zachowaniem ci~ loSci numeracji.

·niepotrzebne skreslic
(miejsco".ok. do/a)
{cyld"y pO"p'S {ub 11" pr:ypcul*u pa'ajki p;ec:qt*il
imiemra 1Ipt'I"omocn/mrego ych pr:edsl"".lciell
11)'*011<111"<:) '

ZatClcznik Nr 1. 2. - Formularz. oferty

cz. II zam6wienia

OFERTA
GMINA BABOSZEWO
[nazwa Zama wiaj~cegoJ
Adres: 09-130 Baboszcwo

ul.

\ Va r szaw s k a 9 A

II'

pe lna naz w a firm y (Wy k o na wcy / peln o mo c nik a* * )
~I __ L-~.~
I ~
I ~I~__ ~

REGON
micjscowosc

k, d

ul ica or lokalu

--------~~--,@.----------

slrona inlernelOwa

e-mail

numer tcle fonu stacjonamego

numer faksu

Osoba do kontaklu: __________________________

nr tel. komorkowego _ _____________

Dane tcleadresowe na ktore naleiy prlekazywac ko respond encj~ zwill.zanll. z niniejszym postt;:powaniem:
Faks: .................................... e-mai l ........................... ....................... ..
Adres do korespondencji (jei:eli inny nii: adres siedziby)

p e ln a na zwa fi r my (kol ej nego Wykonawcy
~ __ LI-,---~---.J __ LI---.J

w ~ p 6 lnie

ub iegaja.cego

si ~ 0

nm 6w ienie )

I__LI---.J __
- IL...J.__ I---.J~--'--.L.L;
I -cJl--'-__

ulica nrdomw nr lokalu

----------~~--,@-------------
stro na intemeto wa
numer telefonu

1

NIP

REGON

wnjew&h:two

e-mai l
numer fa ksu

I.Zglaszamly 5w6j udzial w postt:powaniu 0 udzielenia zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
OAiZ P.27 1.2.2 1.20 18, kto rego prledmiotem jest .. Swiadczenie uslug telekomunikacyj nych dla Urzt;:du Gminy
Baboszewo i jednoslek organizacyjnych Gminy Baboszewo''. Cl~SC 2 zam6wic nia: swiad czcn ie uslug
Icleko munikacyjnyc h w zakrcsie teleron ii ko m6rkowej w okresie od 0 1 pazdziemika 20 18 r. do 30 wTZd nia
2020 r.
Oferujemy wykonanie [ czt;:Sci zam6wienia za wynagrodzenie brutto : ................................... z l
(slownie .. ... .. ..... ... ...... ..... .. ....... .. .. ..... .. ... .. ..... ... .. ......................... .. ............................................ ... .... )
\\I tym:

u cz
Lp.

dG nun)' 8 a b OSlCWO
Numcr kart)'
Abo na ment
SIM

Internet

Cena brutlo

lIose

,,\
abo nament
13 1 mies i~c

abonamenlow W
okresie rea liza<ji
zam owienia

hUJ
I;: dokfU/llro$ciq
rio d...och
mi..jscfHl

Wartosc brutto
Izl!
(5:\ 6 )
; doldlldnoiciq do

iAr6ch mieJsc po
pr:ecinkw

/Jr:~illklll

I

I.

3

~

niclimitow. ne

,m,

nie

nitlimifOw a n~

nif

2

•••••••••
Karta SI~1

w S )'St~.. nie

5

6

7

...............

"

.......................

"

....................

"

....................

Rmownic7.0Gasnit~ym

osp Baboszcwo
2.

. . ~ U~

Karta

***

SI~1 w Syst~ni~

............

sms

Ratownicz()o

Gasniczym

osp WolD Fol"'llrk

3.

Brak numeru

100 minUI

ni t

Kartil SIM - winda UG

Razem
2. Zakla d wodocuwow
Lp.
Num er lelefonu

warlO ~c

·I Kana I IzacJI

brutto (poz.I-3)

........................

w Baboszcwie

Abo nament

Internet

Cella brulto

lIose

,, \
abo nam enl
Ia I mies ill c

Bbo nllm en low W
okresie realizacji
z amowienia

hUJ

"

Wartos c brutto

Izil

t5 )( 6 )
; dokladnosciq do
d"'Och mleJ5C po
pr:ecmlw.

dokludllok ill
do tht:6ch
miejsc po
nr:ecill~'u/

I

2

3

~

6

7

I.

"''''''' "''''''' "'''''''

ni~1imiIOw g n~

ni ~

"

...... _.... _...........

nit

"

.........................

ni~

"

...........................

Kana SI M II"
sYSII:mie
powiadamiania 0
awarii pn:epompowni
kid:6w BaOOsz"wo.

5

sm, .

u!. u.-sna

2.

"''''''' **'" **'"

niciimilowHnt"

Ka na SIM II"
systl'lnic
powiadamiania 0
awarii pnepompowni
kiekow Baboszewo.
ul. 19 SI 't~ni8

3.

4.

~ m s,

"''' ' ' "''''* "'*'"

nidimilOw.ne

Kana SIM w
sys lemi c
powi adamiania 0
awarii prlepompowni
k ickow Bncicie
Nowe

Sill S,

"'*'" ** * ***

nl elllllil owanf

Ka na S IM w
)"Stemie
iPowiadamiania 0 awnrii

sms,

ni t

................

2~

....................

w Slacji Uldatrliania
Wody

5.

••• ••• • ••
Numer lelefon u do
serwlS<lnu •
pratownl ka ZWi K

nieli mil owa ne

nie

sms.

.... ...... ... ....

"

Razem wa rtosc brullo (poz. I-S)

.....................

.......................

2.W podan yc h wyiej cenach uwzgl~dni o ne zostaly wszystkie koszlY wykonania przedmiolu zamowienia.
3. Oswiadczenia i zObowi1\zania Wykonawcy:
I )oswiadczamy. zc uzyskalismy informacje niezbt<dne do przygotowan ia o fen y i wlasciwego wykonania zam6wienia.
2)oswiadczamy. ze jestesm y zwi<\zani ni niejsz1\ o fe rt1\ przez okres 30 dni od dalY uply\vu tennin u skladania ofen.
3)oswiadczamy. ze akceptujemy Ird c wzoru umo wy 0 udzielenie zm6wienia publiczncgo .
4 )oswiadczamy, i e nie mamy iadnych powiCjzan kapitalowych ani osobowych z ZamawiajCjcym.
4 .Kla uzu la w zakresie danych oso bowych:
l )Oswiadczam, ie wy petnilem obowiCjzki informa cyjne przewid ziane w art, 13 lub a rt. 14 ROOO I ) wobec os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posred nio pozyskalem w celu ubiegania siE;: 0 ud zielenie
zam6wienia publicznego w niniejszym postE;:powani u .
5.Nastt<puj'tcy zakres uslug niniej szego zam6wienia po wierzamy podwykonawcom:

L.

\V szcze o lnienic zakresu uslu

owicrzoneoo odwvkonawcom

6 .Zal1\cznikami do niniejszej ofen y S1\:

(U WA G A: Wrkonawca skladajqc), oJert/t na c=/tH: I i C=eSc /I =amQwienia skJada =alqc=niki (rlko do jednej c=ltici)

I )pelnomocniclwo+ dla osoby podpisuj<\cej o fen \( (jesli umocolI"anie nie lI'ynika

= KRS

bqtE dokllmen/II

rOwllor=/tdllegol.
2)aktualny odpis z wlasc iwego rej eslfU lub z centralnej ewidencji i infonnacji 0 dzialalnoki gospodarczej , j ezeli
odn;bne przep isy wymagaj<\ wpisu do rej eslfU lub ewidcncj i. wystawione nic wczeSniej !liz 6 miesit<cy pILed uplywem
lerminu do skladania ofen,
3) potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopin dokumentu polwierdzajltccgo posiadanie uprawnien do prowadzenia
dzialalnoSci lelekomunikacyjnej,
6.Na z!oion<\ o fert\";: skJada

s i ~ ..........

ponumerowanyc h siron z zachowanicm ciqgloiici numcracji .

+niepotrze bne skrdlic
(milf)SC01' ·oiC. r./(,taj

(c:)·teln)· pot/piS lub ". pr=J'/XIt(lm paraft' pier:=qtlw
",uellml upe/llomo('l1Ionego )"ell pr~ed$I(J"" deli
n:l'kom/1 l'c)'

cz~sc I ZAM6wIENIA
Zalqcznik Nr 2.1- CZE;SC I zam6wie nia

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA
1.

Urz~d

Gminy 8aboszewo
Numery

lp.

Nazw a jednostki

Rodzaj ''1eza
(a nalogowe.
t;yfrowe, ISDN

Lo kalizilcjil

._1

1.

(dokladnyadres)

Urzijd Gminy

l<lcze ISDN

09-130 Baboszewo,
1,11. Warszawska 9A

Url<1d Gminy
~ cze

Ufl<jd Gminy
Baboszewo
09-130 Baboszewo
1.11. Warszawska 9 A

ISDN

09-130 Baboszewo
1.11. Warszawska 9a

l<jcze ISDN

Urz<jd Gminy
09-130 Baboszewo
1.1 1. WarSlawska 9a

l<jcle analogowe

Urz<jd Gminy
09-130 Baboszewo
1.11. Warszawska 9a

lijcze ISDN

Urzijd Gminy
09-130 Baboszewo
1.11. Warszawska 9a

l<jcze analogowe
1 uslugq OSl

Urz<jd Gminy
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9a
~ wietlica

2.

lqcze analogo w e

~rodowiskowa

w Baboszewie
09-130 Baboszewo
w!. Sp6ldziek:za 4

telefon6w ze
wskazaniem
numeru, na
kt 6rym

zainstalowa ny
Jest Inte rnet.
Doty chczasowy
abonament.
23 66 1-10-02

Okres na jaki jest
zawarta
dot ychczasowil

um owa.

Szacunkowe zapotrzebowanie na uslugl t e le komunikacyjne
Lokalizacja ce ntra li
telefonia nej

W okresie 24 miesh:cv tj. od 01 paid zie rn ika 2018 r.

do 30 w urinia 2020 r.

Dotychczasowy
abonament

ISDN- Octopus

Standard
I I Rozmowy t e lefooiclOe (razem pol. 1):
- Iokalne i strefowe: 28400 min .

23 661-10-71
(teLfaks)
Plan Firmowy
ISDN 300
23 661-10-82
Plaqn Firmowy
ISDN 300
23 661 -10-91
Plan startowy
TP biznes

Umowy zawarte na
czas nieokreslony z
ORA N GE Pol ska SA
Plan Bez Limitu umo wa 24m.
Oynamiczny DSLdla
Firm 24 m.

Centrala
09-130 Baboszewo
wi. WarSlawska 9A

- mit:dzystrefowe: 11400 min.
- do sieci kom6rkowych 22 500 min.
- mi~dzynarodowe : 0 min.
- inne typu AUS( tl. pol<jczenia z numerami specjalnymi np.
biurem numer6w, Infoli nie): 200 m in,

2) Internet nr t elef . 23 661 -15 - 10
- maksymalna prt:dko ~t przesylania danych do komputera
80000 kb/s (do 80 Mb/s)i od komputera 8000 kb/s
- z minima Ina przepustowoSciq do komputera 20015 kb/s i od
komputera 933kb/s
- z dynamicznie przydzielanym adre sem IP

23 661-00 92
ISDN - Octopus
Standard
23 661 -15- 10
INTERNET
(Neostrada)
23 661-10-04
Plan TP
standardowy
Neostrada

Umowy zawarte na
czas n ieok reslony z
ORANGE Polska S.A
Plan st an d ardowy

Bez centrali
1) Rozm o wy t elef oniczn e (poz.2) :
Lokalne i strefowe : 50 min.
- mit:dzystrefowe: 30 min.
- do sied kom6 rko wvch 100 min.

- mi~dzynarodowe: 0 min.
- inne typu AU5 (Ij. polqczenia 1 numerami specjalnymi np.
biure m numer6w, infolin ie) : 40 min.
2) Internet or 23 661-10-()4 :
- maksymalna pfEldkosc przesylania danych do kompulera
80 OOOkb/s i od ko mputera 8 000 kb/s
-2 minimalna przepustowo~ci<jl do komputera 20015 kb/s i od
komptltera 933 kb/s
- z dynamkznle przydzielanym adresem IP

,.

lqcze analogowe

Hala 5porto wa
w 6aboslewie
1,11. Jana I Antoniego
Brodecklch

Plan standardowy
23661-19-25
INTERNET
(Neostrada tp
512 nr
46348 1709752
w opcji 0,5 Mb

Bez centrali
1)Rozmowy telefoniane (poz.3):
Lokalne i strefo we : 360 min.
- mj~dzystrefowe: 60 min.
- do sieci ko m6rko wych 2900 min.
- mi~dzynarodowe : 0 min.
- inne typu AU5: 60 min.
2) Internet nr 23 661-19-25:
- maksymalna pr~d kosc przesylania danych do komputera
10000kb/s (do 10Mb/s)
- z dynamicznle przydzielanym adresem IP

Razem rozmowy telefoniane (UG, Swietlica, Hala sport.)
- Iokalne i strefowe: 28800 min.
- mh::dzystrefowe: 11 500 min.
- do sled kom6rkowych 25 500 min.
- mi~dzyn arodowe: 0 min.
- inne typu AU5: 300 min.

Za1ilczn ik Nr 2.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

2.Szkola Podstawowa 1m. lozefa Wybickiego w Baboszewie
Nl.lmery

(ana logowe,

l o kalil.lcja
(doktadny

cyfrowe, ISDN ••. )

adres)

Radlaj'ilua
Lp.

Nazwa jednostki

t ele fonow 11.'
wskazaniem
numeru na
kt6rym

I

umowa

Typ ( rod zaj)
centrali i

Dotychcliisowy

lokalizacja

uinst a lowany
iest Internet

L.

23661-11-33
23661-10-05

Cyfrowe

Okres na j ak! jest

zawa rta dotych czasowa

abonam ent

Umowa zilwarta na
elas nieokre slony

Centrala
09-130

z ORANGE Polska SA
ISDN tp-profit-

BaboSlewo
ul.Jana i
Antoniego
Brodec klch 6

sek undowy
uni wer salny

Cyfrowe

Slkofa Podstawow~
im. 16zefa Wybickiego
W Baboszewi e
Analogowe

09-130
Baboszewo
ul. Jana i
Antoniego
Brodecki ch 6

23661-10-05
(numer po
Gjmnazjum jm.
Armil KraJoweJ
w B<lboSlewiej

Bel cen tra1i
Umowa zawar ta n a
czas n ieokr eslo ny

z ORANGE Polska SA
Cesj a.

INTERNET
(Neost rada Nr
994586395880

Plan TP standardowv

Umowa zawarta na

Lilcze analogowe
z uslu,,, DSl

23661-15-20
INTERNET
(Neostrada or
3151355 28995
(num er po
Gimnazjum im.
Armji Kraj(lwej
w 9aboSlew;ej

czas nieokr eslony
z ORANGE Po lska SA
Cesj a
Plan TP standardowy

1) Rozmowy tel efon iczne:
- Iokalne I strelowI.': 1200 m in.

- mi~dzvstrefowe: 800 min.
- do sieci kom6 rko wych : 2000 min.
- mi'o:dzynarodowe: 0 min.
- Inne typu AUS( tj. pol<lczenia z numerami specjalnymi np. biurem
numer6w, infolinie) : 120 min.
2) Internet nr 23 661-18-33:
- maksymalna p r'o:dko~t przesylania danych do komputera 80 000 kb/ s
(do 80 Mb/s)i od komputera 8000 kb/s
- z minimalna przepustowoSci<l do komputera 20015 kb/s i od
komputera 933kb/s
- z dynamicznie przydzielanym adresem IP

Z ORANGE Polska SA
czas n ieokreslo ny

2366 1-18-33

Szacunkowe zapotrzebowilnie nil uslugi telekomunikacyjne
w ok re sie 24 miesi~cy tj. od 01 paidziernika 2018 r.
do 30 wrzesnia 2020 r.

Bel centrali

3) Internet:
Numer 23661- 1!)-20
- maksymalna pr'o:dkoSt przesytania danych do komputera 80 0000
kb/s (do 80 Mb/s) i od komputera 8 000 kb/s
- z minimalna prze pu stowo~ci<l do ko mputera 20015 kb/s i od
ko mputera 933 kb/ s
- z dynamicznie przydzielanym adresem IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

Zalqcznik Nr 2.3

3. Przedszkole w Baboszewie
Nl,lmery

telefonOw zt'

lp.

Niuwa jednostki

Roella; I'lela

l okilli zacja

wskazaniem
numeru na

(analogowe.

(dokladny

kt6rym

cyfrowe, ISDN •••J

adres)

zainstalowany
jest Inte rnet i
dotychczasowego
abonamentu.

Okres na j aki jest
lilwarta
dotycllczasowa

um owa.
Dotychczilsowy
abonamen t.

Umowa zawil rt a na

09·130
Baboszewo

Przedszkole
w Baboszewie

l<lcze analogowe

1,.1 1. Jana i
Antoniego
8rodedich 4

23661-10-94
INTERNET
(NeoSlrada)

Bez centrali

SZilcunkowe zapotnebowanle W o krt'sie 24 mie5i~cy
tj. ad 01 paidziernika 2018 r. do 30 wrzesnia 2020 r.

11 Rozmowy te let a nlClne:

ezas nieokreslony

- takalne i strefowe : 1500 min.

ORANGE Polska 5.A
Cesja
Plan TP standardowy

- mit:dzystrefowe: SOO min.
- do sieei komorkowych: 400 min.
- mit:dzynarodowe: 0 min.
• lnne typu AUS( Ii. po/<lclenla 1 numerami specjalnymi np. biurem
numerow, infolinie): 0 min.

I

I.

Typ (rodzaj)
cen trali i
lokalizacja

2) Internet Nr 23 661-10-94:
- maksymalna pr~dkost przesyfania danych do kompuler a 10000
kb/s (do 10 M b/s)
- 1 dynamicznie przydzielanym adresem IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

Zalqcznik Nr 2.4

4. Szkofa Podstawowa w Mystkowie
Okres na jaki jest
Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj I~cza
(analogowe.
cyfrowe, ISDN .••)

lokalizacja
(dokladnyadres)

Numery
telefon6w

zawarta dotychczasowiJ
urnow a.
DotychczasQwy

Typ (rodzaj)
centrali i

Szacunkowe zapotnebowanie w o kresie 24 miesi( cy
tJ . a d 01 paidzie rnika 2018 r. do 30 wrzesnia 2020 r.

lokalizacja

abonament.

1.

Szkola Podstawowa
w M ystkowie

lqtze analogowe

Mystkowo 53
09-130
Baboszewo

23661-10-35

Umowa zawarta na
czas nieokresto ny
z ORANGE Potska S.A
Neostr ad a 2 Mb
Plan TP sta ndardowy

1) Rozmowy telefoniczne:
- Iaka lne i strefowe: 500 Olin.
- mh:dzystrefowe: 700 min.
- do sled kom6r kowych : 750 min.
Bez centrali

- mj~dzynarodowe: 0 min.
- lnne typu AU5 (tj. pol<jczenia

1 numer ami specjalnymi n p. biurem

numer6w, infolinie): 400 min.
2) Internet :
- maksymalna pn:dkost przesylania danych do komputera 10 (X)()
kb/s (do 10 Mb/s) - z dynamicznie przydzielanym adresem IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

Za lqczni k Nr 2.5

5. Szkota Podstawowa im. Jana Brodeckiego
- w Po!esiu
Numery

lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj'ijlela
(analogowe,
cyfrowe, ISDN ••• )

telefonow ze
wskazaniem

Lokalililcja
(doktadny
adres)

numeru na
kt6rym

I

zainstalowany
jest internet

Okres na jaki jest

zawarta dotychczasowa
umowa.
Dotychczasowy

Typ (radzaj)
centrali i

Szacunkowe zapotne bowanie W okresie 24 mlesh::cy
tj. od 01 paidziernika 2018 r. do 30 wrzei nia 2020 r.

lokalizilcja

abonament.
Centrala

Polesie 9

l<jcze analogowe

••

09-130
Baboszewo

2366 1-20-03

Umowa zawarta na
ezas okreslony
z ORANGE Polska S.A

Polesie 9
09-130
8aboszewo

Pl an DoMowy 300

Szkota Podstawowa
im. Jana Brodeckiego
w Polesiu

lqcze analogowe

Polesie 9
09-130
Baboszewo

23 661-24-69
INTERNET
{Neostrada
Nr208987408162
wopcji 1 MB)

Umowa zawarta na
czas nieokreslony
z ORANGE Polska S.A
Edukacja
z lnternetem.
Cesja

Bez centrati

I) Rozmowy telefoniczne:
- Iokalne j st refowe: 720 min.
• mi~dzystrefowe: 240 min.
• do sleei kom6 r kowych: 350 min.
- mi,=dzynarodowe: 0 min.
- inne typu AUS{ ti. pol ctClenia z numerami specjalnymi np. biurem
numer6w, infolinie): 0 min.
2) Internet Nr 23 661-24-69
• maksymalna pr,=dkost przesyl ania danych do komputera 10 000
kb/s (do 10 Mb/s)

Za tilcznik Nr 2.6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6. Szkota Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie.
Numery

telefonow ze
Lp.

N,uwa jednostki

Rodtaj 'i1eza

Lokalizacja

(analog owe,

(dokladny

cyfrowe, ISDN .•. )

adres)

Sarbiewo 17
09-130
4cze analogowe z

Baboszewo

uslugij DSL 10 000

L

wskazaniem
numeru na
kt6rym

zainstalowany
jest Internet
23661-21-02

Okres na jaki jest
zawarta dotychczasowCl

Typ (rod zajJ
centrali i

lokalizacja

Szacunkowe zapotrzebowanie W okresie 24 miesill:CV tj.

od 01 paidziernika 2018 r. do 30 wrleinia 2020 r.

umowa.
Dotychailsowy
abonament.

I,

Umowa za warta na
INTERNET
(Neostrada 6
Mb Nr
597800835340)

Szkola Podstawowa
im. ks. Macieja Kazim ierza
Sarbiew skiego
w Sarbiewie

ezas nieokreslony

1) Rozmowy te lefoniczne:

z ORANGE Polska S.A

- Ioka lne i strefowe : 250 min.
- mit:dz ystrelowe: lOOmin .

Cesja
Plan Ip 60

Umowa zawarta na

Bel central i

- do sied kom6rkowych : 700 min .
- mi~dzynarodowe : a min.
- inne typu AUS (tj . po/qclenia z numerami specjalnymi np. biurem
numer6w, infotinie): 30 min.

(za s nieokr e slony

lqcze analogowe

Sarbiewo 17
09-130
Baboszewo

23661-23-79

z ORANGE Polska S.A

Faks

Pl an TP sta nda rdowy
Wymarzo ny Internet
do 6 Mb/s (24m )

,

2) Internet
Nr 23 661 -21· 02:
- maksymalna pro::dko ~ przesylanla danych do komputera 10 000
kb/s (do 10 Mb/s)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- C Z~SC II ZA MOWI EN IA
Zal:lcznik N r 3.1 .

UI"Zfld Gminv Baboszcwo
Lp.
I
I.

Num er

...........
2

Karta SIN! w Systemie
Ralowniczo-Gasniczym

Nazwa

dotn-: hczlIsowego
ooc'ra lora

3
T -Mobile S.A

lI o~c minul W
a bo n a mend el. II lernet

Okres realizacji
zam6 wienia

5

4
nielimitowanc sms

<Xi 0 1 p3id;£icmika 1018 r.

Interne t - nie

do 30 wrlcinia 2020 r.

nielimitowa ne sms
Internet - nie

do 30 wm;snia 2020 r.

OSP Baboszewo

2.

3.

•••••• •••

Karta SIM w Systemie
Ratowniczo-Gasniczym
OSP Wola Folwark
Brak numeru
Karta SLvl - winda va

O RA NGE S.A

Obecnie karta
nieaktvwn3

odOl pazdzicmik320lSr.

od 01 paidzicrniku 20t8 r,

100 minut

do 30 wt7.cinia 2020 r.

Internet - nie

Za1llcznik Nr 3.2.
2Z a kldWd
a
0 OC Ia~ O W ·I Ka na rtzac I W Ba boszewle
Num er teleronu
Nazwa
Lp
dotychczasowego
ope ra lo ra

I
1.

2

•••••••••

3
ORANGES.A

K arta S IM w systemie
po wiada miania 0 awa rii
przepompown i sciek6w
B aboszewo, ul. Lesna

2.

•••••••••

O RANGES.A

S INI w systemie
pow ia damiania 0 awari i
przepompowni kiek6w
Baboszewo. uJ. 19 S tycznia

3.

•••••••••

•••••••••

ORANG ES.A

•••••••••

Numer telefonu do
serwisanta • pracown ika
Z WiK

Intern et

4
nielimilOwane sms
Internet - nle

5
cd 0 I pazdzit!1Tlika 2018 r.
do 30 wrleSnia 2020 r.

nielimitowane sms
Internet - nie

nielimitowane sms
Internet - !lie

od 01 paidzicmika 2018 r.
do 30 wrldnia 2020 r.

ORANGE S.A

nielimitowane sms
Internet - nie

od 01 paidzicmika 2018 r.
do 30 v,ncsnia 2020 r.

ORANGE S.A

nielimitowane
rozmowy na numery
kom6rkowe do
wszystkieh sleei i
staejoname, SInS, mms
Internet me

od 0 I paidzicmika 20 18 r.
do 30 wrzcinia 2020 r.

K arta SlM w systemie
pow iadamiania 0 awarii
w StacH Uzd atniania Wody.

5.

w

od 01 paidzicmika 2018 r.
do 30 wrleSnia 2020 f .

K a na S IM w systemie
powiadamiania 0 awarii
przepompowni sciekow
Brzesc ie Nowe

4.

lIose minul

abonamencie

ZalqC:lIik I1r .J.I do oglos::elli(l - W:or wl/owy 11(1 czesc I zamowielli(l

UMO WA Nr . ..... .1201 8

zawarta w dniu .... 201 8 r. w Baboszewie pomit;dzy Gmin'l Baboszewo z siedzib'l w Baboszewie,
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 reprezentowanym przez: ......................... •
odpQu 'edmo-:
• /l"0]/(. e m",)" &hoce,,·o .

.......................................................
• D)Tek/or(l 5:kol)" Pods/m"Q"ll"ej 111/. J6:eja l,',-brck,ego 10' Bahos:e,,.,e ' ......... .......... .
• D)'ret/ora Pr:"cls:*ola II" Babw:eu·ie· ..
• D)"ri.'ktora S:koiy PodSla"'O"'ej "" .l1plkow,e ............ .. ................ ... ... ..
• D)'ret/ora 5:koly Podslmro'rej im. J{l/1{I Brodeckiego lO' Polem! ..... ....
• D)'rek/ora S:ko/y PodJlm"o'rej illl. b ..11. K. Sarbiewsk'o'go w SlIrh,e".' .... .

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .... ..... .................. ... .. .... .. .. .
zwanym dalej Zamawiaj'lcym,
a ... . ..... .. ................. ........ .................... ••.......
reprezentowanym przez ..... .
..... ................ ............ ... -zwanym daJej WykonawqJub
Operatorem.

§l
Umowa niniejsza , zwana dalej "Umow<\." zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post~wania
o udzielcnie zamowienia pubJicznego 0 wartoSci ponizej 30000 euro z wyl'lczeniem stosowania
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (podstawa prawna: art. 4
pkt 8 uPzp. Dz.U. 2017, poz.1579)
§2
Przedmiot umowy
I. Przedmiotem umowy jest 5wiadczenic ustug telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii
stacjonamej obejmuj<\.ce zapewnienie i utrzymanie l<\.czy niezb¢nych do realizacji pohl.czen i ustug
intemetowych, z wykor.!:ystaniem istniej<\.cej wewn~trznej sieci tclcfoniczncj. Umowa niniejsza
............. ..... .......... ..
obejmuje swiadczenie uslug dla 11/a.-,,"lI i adres jedl/Qslki .

•

Od{JolI"ier/nio· :
• Ur:~d" Gm",y Bahos:ewo. III. ll urra"'Jita 9.-1. ' ..
• S:koly PodJ/(/wQ"lI'''j 1/11. Jo:..ja H)"hickiego,.. Bahos:ewio>. Ill. JlI/W i .llllooi..go Brodeckidl 6. •
...................
• Pr:eds=ko/a". &,hos:",,.ie. Ill. Jana i ,11110011.'80 Brrxkckich J••....•.... ................ ....•......•...................................................
• S=koiy Podj/II\H,,..ej II' .\f)"s//tO'...~..lfpl*(}\I·O 53.............................................. _.........
. ............... ............. .
• S:/toiy POt!slu"·u,,...j ,m. Jona Brodecktego ... Po/itS'u. PokJie 9 ..
.. _............. ........................ .. _................................. .
• S: /tol)" POt/jlulI"(}\l·itj 'm. b. .\(.K. S(/rhiell·Jki.. go II" Sarb,eu·/e. Sarbie"'o 17 ..

zgodnie z Opisem przedmiotu zam6wienia stanowi<\.cym Zal<\.cznik Nr I do niniejszej umowy.
2.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowi<\.zany jest do swiadczenia uslug telefonii
stacjonamej w zakresie:
I) bezplatnych pot<tczenia w ramach sieci wewn~trznej ,
2) pol<\.czen lokalnych.
3) pol'lczen mi<;:dzystrefowych,
4) pol<\.czen kom6rko wych,
5) pol<\.czen mi<;:dzynarodowych,
6) innych pot<\.czen - typu AUS (abonenckie numery specjalne),
7) ustug intemetowych
realizowanych zJdo budynk6w budynku Inazwa jednostkil ................ zgodnie z Zal<\.cznikiem Nr 1
do Umowy.
3. Zam6wienie obejmuje r6wniez zapewnicnie l<\.cznoSci faksowcj rozumianej jako wspieranie us lugi
wysylania faksu przez wybrane linie za pomoC<\. urz<\.dzcn faksowych posiadanych przez
Zamawiaj<\.cego.
4. Wykonawca zobowi<\.zuje si~ zapewnic realiz<"lcj<;: pol<\.czen wychodZ<\.cych i przychodz'lcych ?ido
wszystkich sieci Operator6w telekomunikacyjnych krajowych, zagranicznych, kom6rkowych ?ido
kaZdego numeru wymienionego w Zal<\.czniku Nr Ido Umowy.
5. Wykonawca zobow i<\.zuje si~ do swiadczenia ustug z nalezyt'l starannosci<\. na zasadach
okreslonych w niniejszcj Umowie, a takze zgodnie z obowi<\.zuj<\.cymi przcpisami prawa, w
szczeg61nosci ustaw<t z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telckomunikacyjne. Szczeg610we warunki

6.

7.

8.

realizacji uslug okrcsla obowi~zuj<Lcy u Wykonawcy Regulamin swiadczenia uslug
telekomunikacyjnych. W przypadku rozbiei:nosci pomit::dzy ww. Rebruiaminem a Umow<\ zawart<t
w wyniku niniejszego posti(pOwania pierwszenstwo maj<t zapisy Umowy.
Wykonawca zobowi<\zuje sit:: do swiadczenia uslug telefonii stacjonamej w spos6b ci&gly. tj. 24
godziny na dob~, przez caly okres obowi'lzywania umowy, z zapewnieniem wysokiej jakosci
pol<\.czetl, braku zakt6cen utrudniaj'lcych lub uniemozliwiaj'lcych korzystanie z uslugi.
Rozpocz«Cie swiadczenia uslugi bt::d<t.cej przedmiotem niniejszego zamowienia nastqpi nie pozniej
niz w dniu 0 I wrzesnia 2018 r. od godz. 0.00. Do tego tenninu Wykonawca zobowi~zany jest tei:
wykonrlc wszelkie prace. ktore okaz~ sil( niezbt::dne do uruchomienia sw iadczonej ustugi.
Wykonawca zobowi<\.zany b~zie Ie prace wykonac zgodnie z obowi~zuj!l.cym i w tym zakresie
przepisami prawa oraz nonnami w mozliwic najkrotszym temlinie.
Wykonawca zobowil\zuje sil( do utrzymania l<Lezy analogowych i cyfrowych (wyszczegolnionych
w §4Tab. Nr l) wraz z ich integracj<\ z central<\. telefoniczn<\. jednostki organizacyjnej· (*;apis
dotyey j ednostek organi; aC)j nych IV kt6rych iSlllieje centra/a lelefonic;na Ij. VG. SP IV Babos;clV;c. SP
Polesill).
Wykoonwca dzialaj,\c on podstawie petnomocnictwa Zamawiaj,\cego zobowi,\zuje sift do rozwi"zania
umowy na swiadczeoie ustug telekomunikacyjnych z numeru ... ..... .. .. nalei:,\cego do ...... .... ..... ....... Ina;u'a
jednostki ... ... .... .... ../.
II'

9.

Odpo"'il!dIlIQ:

Gimlm=jllm im . ..1m,,; KrajOll"ej II" BllbOJ:I!'ril.' (nr 23 661-1 6-98)
S:.kolll Prx/S/aWOlI"llIllI. j(JII(lBroc/ecklego '" Polesill (nr 2393387530)

10. Wykonawca gwarantuje Zamawiaj<\.cemu zachowanie dotychczasowych numerow abonenckich.
II. Zamawiaj<\.cy nie ponosi zadnych koszt6w zwi<\.zanych z zachowaniem numer6w telefon6w
dotychczas wykorzystywanych.
12. W przypadku zmiany Operatora, Wykonawca dokona przeniesienia do swojej sied uzytkowanych
przez Zamawiaj<\.cego numerow oraz ich alaywacji oa zasadach ogolnie slosowanych przy
swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych, w szczegolnoki zgodnie z art.71 ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz Rozporz<\.dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.12. 2010 r. w sprawie
warunkow korzystania z uprawnien w publicznych sieciach telefonicznych. Wykonawca
zobowi<\.zany jest dokonac przeniesienia numer6w po godzinach pracy Zamawiaj<\.cego lub w dni
wolne od pracy po wcze.sniej szym uzgodnieniu z Zamawiaj 'lcym.
13. W przypadku zmiany Operatora wszelkie uzgodnienia i fonnalnosci z tym zw i<\.zane pomil(dzy
dotychczasowym Operatorem, a Wykonawc<\. zostan<\. dokonane przez Wykonawcl(. bez udzialu
Zamawiaj~cego na podstawie udzielonych przez niego pelnomocnictw. Wszelkie koszty zwi<\.zane
z przeniesieniem numer6w poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada r6wniez za sprawne
przelliesienie wszystkich numerow, prqgotowanie dokumentacji niezbc~dnej do wykonania tego
procesu oraz uzyskanie niezlx;:dnych pozwolell, jezeli b~~ wymagane.
14. Zamawiaj<\.cy zobowi'lzuje sil( umozliwic Wykonawcy sprawdzenie stanu technicznego l'lezy
telefonicznych i urz<\.dzen kotlcowych zainstalowanych w jego lokalizacjach, 0 ile jest to konieczne
do nalezytego swiadczenia us lug telekomunikacyjnych lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzcnie
nastqpi w tenninie uzgodnionym z Zamawiaj<\.cym w godzinach jego pracy.
15. Na wniosek Zamawiaj<\.cego, Wykonawca zapewni moz!iwosc uruchomienia kolejnych I<\.czy
w miar~ wzrostu ruchu telefonieznego i pojawiaj<\cych sil( potrzeb jednostki po cenach okrdlonych
w niniejszej umowic. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy w zakresie okreslonym w § 4 ust.2,
16. Zamaw iaj<\.cy zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji numer6w telefonicznych np. w przypadku
przeniesienia numerow z jednej jednostki do drugiej lub zmiany siedziby jednostki. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowi<l.zany jest przenieSc i podlc\.czyc numery w nowej lokalizacji zgodnie
ze zleceniem Zamawiaj~cego. W przypadku bra\...-u moiliwosci swiadczcnia uslugi przez
Wykonawe~ w nowej lokalizacji, Zamawiaj<l.cy rna prawo wyl<l.czenia z zakresu swiadczenia uslug
telekomunikacyjnych w lej lokalizacji , bez prawa roszczen ze strony Wykonawcy. Natomiast w
przypadku likwidaeji jednostki nastl(puje automatyczne wyl<\.czenie uslugi co s\...-utkuje bezroszczeniowym rozwi<\.zaniem umowy z dan<\. jednostk1\. W uzasadnionych przypadkach, tj.
zawieszenia dzialalnosci w danej lokaJizacji , pr.leSloju zwi1\zanego z remontcm irp. Zamawiaj<\.cy
zastrzega sobie mozliwosc wyl1\czenia uslugi na okreslonej linii rOwniei: bez prawa roszczen ze
strony Wykonawcy.
17. Wykonawca zobowi<\.zuje sil( do swiadczenia ustugi w spos6b niewymagaj:tcy wybierania prefiksu
przez Zamawiaj<\.cego
18. Wykonawca zobowi<tzuje sil.( swiadezyc ustugi z zastosowaniem srodk6w technicznych
gwarantuj<\.cych bezpieczellstwo przekazu infonnacji.
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19. Czas pol<\Czen lokalnych, mi~zystrefowych, do sieci kom6rkowych, mi~dzynarodowych oraz
innych • typu AUS rejestrowany b~dzie z dokladnosci't do sekundy, a oplata na liczana
proporcjonalnie z zastosowaniem cenjedno5tkowych okreSlonych w § 4 u5t.2.
20. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do bezplatnej blokady pol'tczen z numerami: 0700 ..... , 0400 .... ,
0300 ....... automatycznie dla wszystkich numerow Zamawiaj'tcego przy zachowaniu moiliwosci
jej uSllnil(cia. Wykonawca zobowiftzany jest zapewruc bezplatny system blokowania polftczen
wychodz.:"lCych w zaleinoSci od potrzeb Zamawiajftcego dla kazdego numeru indywidualnie.
Wykonawca zapewni r6wniei bezplatne swiadczenie usrugi " zastrzeienie numeru" dla pohtczeit
wychodZ<\cych w zaleinosci ad potrzeb Zamawiaj,wego.
21. Zamawiaj:\Cy zaSlrzega sobie mozliwosc uzyskania dost~u do dodatkowych irmych uslug
telekomunikacyjnych swiadczonych przez Wykonawc~, a nie wymienionych w Zal'lczniku Nr 1
do umowy. Ceny tych uslug bi;(dq taryfikowane wedlug cen podanych w cetmiku Wykonawcy
obowi'l.zuj<\.cym na dziell reaHzacji usrugi.
22. Z tytulu uruchomienia dodatkowych us lug telekomunikacyjnych, 0 kt6rych mowa w usl.19
Zamawiaj<\.cy nie bctdzie ponosil oplat za uzyskanie dost~u do sieei telekomunikacyjnej
Wykonawcy.
23. Szacunkowe zapotrzebowanie na uslug~ w minutach okreslone w §4 Tab. Nr 2 UIl10Wy nie musi
odpowiadac jego rzeezywistemu wykorzystaniu w czasie realizacji przedmiotu zam6wienia i nie
stanowi ze strony Zamaw iaj<\.cego zobowi<\.zania do wykorzystania minut w podanej ilosci.
Rzeczywisty I<\.czny czas pol<\.czen moie bye irmy, w zaleinosci ad potrzeb Zamawiaj<\.cego, na co
Wykonawca wyraia zgodt:: tym samym oswiadczaj<\.c, ie nie b~zie dochodzil roszczen z tytulu
zmian Bosci wykorzystanych przez Zamawiaj<\.cego minut w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Zamawiaj~cy nie jest zobowi~zany do reaIizowania podanego czasu pol<\.czen. Wykonawca jest
zobowi<\znny do swiadczenia ustug zgodnic z zapotrzebowanicl11 Zamawiaj<\.cego do limilu
srodk6w finansowych okresionych w § 4 ust.l niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia 80
% wartosci umownej wynllgrodzenia okreslonej w § 4 ust.l Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiaj~cego pisemnie 0 tym fakcie. Zamawiaj<\.cy zastrzega sobie mozliwose zwit::kszenia
minut ponad limit srodk6w okreslonych w § 4 ust.l niniejszej umowy w drodze aneksu do
umowy po cenach jednostkowych okresionych w § 4 ust.2 Tabela 2.
24. Wykonawca oswiadcza, ie jest uprawniony do wykonywania dzialalnosci telekol11unikacyjnej na
podstawie wpisu do rejestru przedsi'<.biorc6w telekomunikacyjnych prowadzonego pr.lez Prezesa
Urz'<.du KOl11unikacji Elektronicznej , zgodnie z ustaw<\. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, na okres rcaJizacji niniejszej umowy.

§3
I.

Termin wy konania zamowicnia
Wykonawca zobowi1\zuje si~ swiadczye uslugi( od dnia 01 pazdziemika 2018 r. do dnia 30
wrzeSnia 2020 r.

§4
I.

2.

W ynagrodzcnie
Strony okreslaj<\. maksymaln<\. kwot~ jaka moze bye wydatkowana na realizacj~ przedmiotowego
zam6wienia. Zgodnie ze zlozon~ orert<\. maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekroczye kwoty:
bruno: .. ..... . .. . ................................ zl
(slownie ......... .. ........................... .. ...................................................................... zl ),
wtympodatek VAT ..... %, tj .......................... . zt
netlo: ............................................. zl
Wynagrodzenie Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym obliczane lx(dzie jako suma:
I) oplal abonamentowych zgodnie z cenami okresionymi w Tabeli I,
2) iloczynu faktycznego czasu rozm6w (w minutach) i ccny brutto za 1 minut~ pohlczenia
odpowiednio do rodzaju pol'l.czenia zgodn ie z cenami okreslonymi w T abeli 2.
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•

Tbi
.a i Abo (lament, optaty za Inlernet
Lp.
Rodzaj uslugi
Liczba I<\.czy

Cena bruno

Hose

za I

abonament6w
w okresie
rcalizacji

abonament/
oplaly za
Internet za I
miesi<\.c h I!

Wartosc
bruno Izl!
Ikol. jxkol. 6 )

zamow ienia
Itol. J .~

,loSt'

ml;!SI~C)'

oIJq," iq~"'OIl'I(I
un/mo"/

I
I.
2.

2
Lacze analogowe

4

3

6

5

L'tcze cyfrowe

1.
Razem cena bruno (suma wierszy ..... )

Tabela Nr 2. Polaczenia
Lp.

Rodzaj ustugi

I
I.

2.

3

Cena brulto
( w tym padalck
VAT) za 1 minut~
I poi<tczenia hI!
3

Szacunkowe
zapotrzebowanie w
okrcsie 24 miesil(cy/liczba minutl

4

Wartosc

brutto

IzlI
Ie x DI

5

Pohtczenia lokalne

Pol<\.czenia
mi~dzystrefo we

1.

Poi<\czellia
kom6rkowe

4.
5.

J.
4.

5.

6.

7.

Pol<\.czenia
mil(dzynarodowe
Pohtczenia inne -typu
AUS
Razem ccoa brutto (suma wierszy 1-5)

Za okres rozliczeniowy przyjmuje si~ jeden miesi<\.c kalendarzowy, liczony od pierwszego do
ostatniego dnia miesi<\.ca .
\V prlypadku skorzystania przez Zamawiaj<\.cego z uslug nieobj((tych ninicj sz<\. umow<\. koszt
powyiszych uslug ustalony zostanie oa podstawie og61oie dostta'nego cennika Wykonawcy
obowi<\.zuj<tcego na dzicIl rea lizaeji uslugi.
C eny jednoslkowe brutto zajeden abonament za I miesi<te stosownie do radzaju l<teza (okreSlone
w Tabcli I) oraz ccny brulto 1.3 I minutG: pol<\.czenia w zalcinoSci ad rodzaju pol<\.czenia
(okreslonc w Tabeli 2) \V okresie reali1.3eji umowy rue mog<\. wzrosIUte prlez caly okres realizacji
umowy. Cena 1.3 1 minute( polf\.czenia (niezalcznie ad jego rod1.3ju) jest slala w ci<\gU doby.
niezalcznie od godziny i dnia lygodnia. Ceny jednostkowc ulegnf\. obniieniu w przypadku
obniienia cen w og61nodostw nej ofercie Wykonawcy w okresie reaJizacji zam6wienia,
proporcjonalnie do wysokoSci zmian.
Wykonawca zobowi<\.zuje si~ w danym okresie rozliczeniowym wystawiae jedn<\. papierow'l.
fakturl( (niezaleznje od iloki abonament6w) zawieraj'l.c<l. co najrnniej okres jalci obejmuje, numer
rachunku Wykonawcy, tennin platnosci. Hose zrealizowanyeh ntinut z padzialem na rodzaje
po1flczen (lokalne, mi~zys t rcfowe , do sieei kom6rkowych, mil(dzynarodowc, inne typu AUS)
i wartose poszczeg61nych usrng ( abonamcnt6w i pol<\.ezcn z podzialem na ieh rodzaje). Wraz
z kazdf\. faktur<\. Wykonawca zobowi<\.zany jest rownici dostarczae w formi e elektronicznej
szczcg610we zestawienie pol<\.czcn. Powyzsze zestawienie winno zawierac dane dotycz'l.ce
godziny po1flczenia, czasu trwania pol<\.czenia. numeru z jakiego zostalo wykonane i koszty
polflczenia.
Faktura w formie papierowcj winna bye wystawiona do dnia 7·go kaidego nastt(pnego miesiflca,
po upl ywic miesiflca rozliczcniowego. Kaidorazowo faklury wirmy bye wystaw iane w spos6b
nast~uj<\.cy:

Nabywca: Gntina Baboszewo, 09· 130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A NlP 567·179·04-40,
Odbiorca: Inazwa i adresjednostkil ..... .... ......... ..•
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Odp()1riednio · .
.............................................. .................
...................
.................... .
• I..;r:qd Gmill)' Ba/xJs=I.!II'O. ul. JilllrS;(JlI'ska 9A.
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................... .
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............. __ .......... ,.................... _.............. _.................................................... ,
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• S:kolll PQt/SltnI"O'W 1m, h .\I,K. Silrhle lt"Jkll~go It' St,rhiewle. Sarhie\t'o 17 ..

8.
9.
10.

10.

II.
12.
13.

14.

I.

2.

3.

4.
5.

Fakturt( kai:dorazowo Wykonawca zobowi<tzany jest dostarczae na adres Odbiorcy.
Faktury za miesi<tc grudzieil. 2018 r. i grudzieil. 2019 r. Wykonawca zobowi<tzuje dostarczye
Zamawiaj<\.cemu w terminie do 5 stycznia kolejnego roku.
Prawidtowo wystawione faktury wraz z Z<11<\.czonym szczeg6towym zestawieniem wystawione
przcz Wykonawcc:;: b'<.dl\ podstaw<\ do dokonania plalilosci. Rozliczenie finansowe za swiadczenie
uslugi telefonii stacjonamej nasl<\pi kaidorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terrninie 14 dnj, po dostarczeniu przez Wykonawct( prawidlowo
wystaw ionej faktury.
Nie dopuszcza sit( ustalenia jakichkolwick oplat inicjacyjnych, minimalnych lub 0 podobnym
charaklerze.
W przypadku przckroczenia 80 % wanosci umownej wynagrodzenia okreSlonej w ustl
Zamawiaj'l.cy niezw locznie powiadomi Wykonawcl(. pisemnie 0 tym fakcie.
Platnoki bl(d<t realizowane w zlotych.
Za dzieil. zaplaty uwaia sit( dzieil. uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Wykonawca pod rygo rem niewainosci nie moie przeniese wierzytelnosci stanowiflcej
wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jak<\,kolwiek osob« trzecifl bez pisemnej
zgody Zamaw iaj<\.cego.

§5
Pomoc tcchniczna, usu wanic awarii
Wykonawca w celu zapewnicnia swiadczenia uslug na wysokim poziomie gwarantuje
Zamawiajflcemu pomoc teclmicznfl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny oa dob~ obejmujflcfl
usuwanie zgloszonej prLez Zamawiaj<\.cego awarii, a w szczegolnosci: eliminowanie usterek
i nieprawidlowosci w pracy Iflczy, przerw i zakl6ceil. w realizacji po1flczeE1 .
W przypadku wyst<\pienia awarii-rozumianej jako kaidy przypadek, w ktorym Zamawiajflcy nie
moze skorzystac z uslugi telekomunikacyjnej swiadczonej przez Wykonawct:: lub tei korzystanie
z tej uslugi jest utrudnionc, Wykonawca zobowi<\zany jest do bezzwloczncgo podjt(Cia dzialatl
maj<\cych na cclu przywr6cenie najwyiszych standard6w swiadczonej uslugi - wyeliminowanie
na wlasny koszt przyczyny awarii.
Zgtaszanie awarii WilUlO odbywac sit( na wskazanfl przez Wykonawc~ infolinilt a jej przyjt::Cie
POWilUlO bye potwierdzone niezwlocznie (najpoznicj do 2 godzin po zgloszeniu awarii) SMS-em
lub POCZIl\. elektroniczn<\, na adres mailowy: .... ... .... Usuni~ie awarii winno nast<\pic w czasic
do 24 godzin. Naliczanic czasu usuni~ia awarii rozpoczyna si~ od godziny przyj~ia przez
Wykonawct( zgloszenia. Czas na usuni~cie awarii liczony b~dzie od godziny potw ierdzenia
przyjl:(cia zgloszenia przez Wykonawct( do chw ili naprawy czyJi osi<\.gni~cia pelnej
funkcjonalnosci uslugi stanowi<\.cej przedmiot zamowienia. Do tenninu usuni~ia awarii nie
wlicza s i~ czasu, w kt6rym Wykonawca nie mial zapewnionego dosll(pu do pomieszczen
Zamaw iajflcego, jesli taki dost~ byl konieczny do usuni~cia awarii , a Wykonawca 0 lakiej
koniecznosci poinforrnowal ZamawiajQcego. Do terrninu usuni~ i a awarii nie wlicza sit;, rownicz
dni SW i<\lccznych, dni uSlawowo wolnych od pracy a taki:e godzin poza godzinami
runkcjonowania urz~du tj. od 15.30 do 7.30 dnia nastl(pnego. Fakt usuni~ia awarii Wykonawca
zobowiflzany jest niezwlocznie potwierdzie Zamawiaj'l.cemu SMS -cm lub POCz!<\. elektronjczn<\ na
adres e-mail: ..... ....... .................... .
W przypadku braku potwierdzenia zgloszenia awarii, naliczanie czasu usunit(Cia awarii
rozpoczyna s i~ po uplywie dwoch godzin od zgloszenia awarii.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za awarie wynikaj<\.ce z dzialania sily wyzszej zdarzenia zewn~trzne , niemoiliwe do przewidzenia.

§6
I.

Kary umownc
Wykonawca ponosi peln<\ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie
prLedmiotu umowy. Z tytulu nicwykonania lub nicnalezytego wykonania umowy Zamawiaj<\.cy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych
w nast~pujttcych przypadkach i
wysokosci:
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I) w przypadku nie roz pocz~i a swiadczenia uslugi w lenninie od dnia 0 I paidziemikn
2018 r. w wysokosci 20,00 zl za kaidy rozpoczC(IY dzien op6inienia,
2) w przypadku nieusuni€&ia awarii w czasie o kreslonym w § 5 us!.3 niniejszej umowy,
z zastrzeieniem § 5 us!.5, w wysokosei 5,00 zI za kai d<t rozpoczl(.t<t godzin~
nieprawidlowego dzialania l<tezy, na kt6rych awaria powstala, naliczana po uplywie
gwarantowanego ezasu usunil(.cia awarii .
Wysokosc kary umownej z tytulu czasu usu ni ~ia awarii nie maze przekraczac
miesit(Cznej oplaly abonamentowej za dostf3>, kt6rego dotyczyla awaria w danym
okresie rozliezeniowym.
2. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej za odst<\pienie ad umowy
pr.lez Wykonawcl(. z przyezyn niezaleinych ad Zamawiajf\.cego oraz za odstftpienie ad umowy
przez Zamawiaj<tcego z przyczyn !ei<\.cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosc i
wynagrodzenia umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 4 us!. !
3. W przyp.:'ldJ...'U naliczenia kary umownej okreSlonej w ust. 1 pkt 1)·2) i ust.2 Zamawiaj<tcy
poinfonnuje WykonawcC( na pismie popr.lez wystawienie ksiC(£owej naty a bci<tieniowej.
4. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowi<¢<U realizaeji umawy.
5. Kary umowne podlegaj1\ stosownemu l1\czcniu.
Ca lkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie maze przekroczyc 20% wanosci
I<\.cznego wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.! umowy.
6.Niezaleinie od kar umownych okreSlonych w ust.l pkt 1)-2) i ust.2 Zamawiaj<\ccmu przysluguje
bonifikata (adszkadowanie) za :
I) niedolrzymanie gwarantowanej dost~nosc i uslugi podstawowej w zakresie transmisj i danych
Zamawiaj <'\.ey otrzyma bonifikatl(. w wysokosei okreslonej regulaminem Wykonawcy stanowi<\.cym
zal<\.cznik Nr 2 do Umowy.
2) kaidy dzien przerwy w swiadczeniu uslugi w wysokosci okrdlonej an. 105 ustawy Prawo
Telekomunikacyjne.
2. Zamawiaj <'\.cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadaeh og6lnych, 0 ile wartost
faktycznie poniesionych szk6d przekracza wysokosc kar umownych i bonifikat.

§7
Odst'l picnin od um owy
I. Zamawiaj<tcemu przys luguje prawo odst<tPienia od umowy w nastt;puj'lcych przypadkach:
1) w razie wyst<tPienia istotnej zmiany okolicznosc i powoduj'leej. ze wykonani e umowy nie
leiy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawareia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moie zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenslwu publicznemu, Zamawiaj<tcy moze odst<tPic od umowy w tenninie 30
dni od powzi ~cia wiadomosei 0 tyeh okolicznoseiach,. W takim przypadku Wykonawea
moie i<\.dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cZ~Sci umowy,
2) ogloszenia upadlosci. likwidacji lub rozwi<\.zania finny Wykonawcy, 0 czym Wykonawca
zobowi<'\.zuje siC( niezwlocznie powiadomic Zamawiaj1\cego,
3) wydania nakazu zaj~ia maj<\.tku Wykonawey,
4) nienaleZytego wykon)"yania umowy przez WykonaweC( rozumianego jako nie
wywi<'\.zywanie siC( przez Wykanawc« z obowi<tzk6w wynikajqeyeh z niniejszej umowy.
realizacja przedmiotu umowy sprzecznie z obowi<tzuj<'\.cymi przepisami,
5) utraty przez Wyko nawc~ uprawniell do swiadczenia uslug bftd<\.cych przcdmiotem umowy,
6) dokonania zmian przez Wykonawct( w Regulaminie swiadezenia uslug, kt6re nie zostan<'\.
zaakeeptowane przez Zamaw iaj<tcego,
7) co naj rnniej dwukrolnej w okresie 6-ciu miesic:c;y, przerwy w sw iadczeniu uslug dla
numerow objt(tych niniejsza umow<\., przez eo najmniej ko lejne 36 godzin.
2. Odstftpienie od umowy powinno nast<tPic w fonnie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem
nicwai noScL. przed odst<tPieni em od umowy Zamawiaj'lcy wezwie WykonawcC( do u suni~cia
naruszen, wyznaczaj<\.c mu w tym eelu odpowiedni lennin. Bezskuteczny upl)"y powyzszego
tenninu uprawnia Zamawiajqcego do odst!\pienia od umowy.

§8
Podwykonawey
1. Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie czt(sci zamowienia .
2. Wykonywanie ez«sci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow odbywa
si~ na zasadac h okreslonych w art.64 Jl KC.
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Zakres zamowienia, kt6ry Wykonawca b~dzie wykonywal przy pomocy Podwykonawcow zoslal
okreslony w Fonnularzu orerty cenowej stanow i<\.cym zal<\.cznik do niniejszej umowy.
4. Zlecenie wykonania czC(sci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowi<\.zan Wykonawcy
wobec Zamawiaj<\.cego za wykonanie lej cZc:Sci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu jakby to byty
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
5. Do zawarcia przez WykonawcC( umowy z Podwykonawc'l., jak tei: zmian do tych um6w
kaidorazowo jest wymagana zgoda Zamawiaj<\.cego. l eieli Zamawiaj<\.cy, w tenninie 14 dni od
prledslawienia mu przez WykonawcC( umowy z Podwykonawq lub jej projektu nie zglosi na
pi smie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaia si~ Ie wyrazil zgodt( nn zawarcie umowy.
6. Umowy. 0 ktorych mowa w us!. 5 powinny bye dokonane w fonnie pisemnej pod rygorem
niewainoSci.
7. Wykonawca rna obowi<\.zek zal<\.czenia do raktury oswiadczenia, it dokonal stosownej zaptaty na
rzecz Podwykonawc6w za wykonane przez nich prace oraz oswiadczetl Podwykonawcow, ie
otrzymali naleine im kwoty wynagrodzenia i nie zglaszaj<\. roszczen finansowych do Wykonawcy.
8. Wykonawca wyraia zgod~ na poll1\.canie przez Zamawiaj<\.cego z kwoty wynagrodzenia kwot
naleinych, a nie zaplaconych prlez Wykonawci( Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im
wykonania czC(sci zamowicnia obit:;.tego ninicjsz<\. umow<\, zas zaplata calkowitego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po prledlozeniu przez WykonawcC( stosownego
rozliczenia z Podwykonawcarni. W lakim przypadl..:u Wykonawca nie moie z<\.dac
od Zamawiaj<\.cego odselek za opainienie w zaplacie naleinosci.
3.

§9
Zmia na umowy
1. Zamawiaj<\.cy dopuszcza moiliwose dokonania zmian postanowicll zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczeg61nosci wystqpienia
okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych, a takie w nast~uji\.cych
przypadkach:
I) zmiany dotycZi\.ce tcnninu realizacji zamowienia: przedluicnie terminu realizacji zamowienia
z przypadkach szczeg61nie uzasadnionych za zgod<\. obu Stron umowy,
2) zmiany dotyczi\.ce wynagrodzenia:
a) w przypadku korzystania przez Zamawiaji\.cego z pohtczen lub ustug nieujt(\ych
w zamowlemu,
b) uzasadnionej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku
zmiany stawki podatl.:u od towarow i ustug obowi(lzuji\.cej dla przedmiolu zamowienia.
W przypadku wejscia w zycie przepi s6w stanowi<\.cych podslawt( zmiany slawki podalku od
lowarow i usrug Wykonawca zobowi<\.zany jest powiadomic Zamawiaj<\.cego 0 zaistniaiej
zmianie.
3) pozostale zmiany:
a) zmiany w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowane przez
Wykonawcct w przypadku wprowadzenia
nowszych lub bardziej zaawansowanych
technologii dotycz<\.cych swiadczonych usrug, jezeli te zmiany s<t korzystniejsze dla
Zamawiaji\.cego i zostan<\. przez niego zaakceptowane,
b) zmiana danych zwi<\.zanych z obslugi\. administracyjno-organizacyjn<t umowy. ( np . zmiana
danych teieadresowych, itp.);
c) w przypadku stwierdzenia rozbiei:nosci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usun<\.c
winny spos6b, a zmiana umowy b~dzie umozliwiac usuniec ie rozbieinosci i doprecyzowanie
umowy celu jednoznacznej imerpretacj i jej zapis6w przez strony.
d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowii\.zki Wykonawcy wst~i ilillY
podmiot;
Moiliwa jest w szczeg61nosci zmiana umowy polegaj<\.ca na tym, ii w miejsce wykonawcy
przejmuj<\.cy og61 jego praw i obowi<\.zk6w, wstqpi inny podmiot, np. podwykonawca.
W szczegolnych okolicznoSciach mozliwa jest zmiana umowy polegaj<\.ca na tym, iz prawa
i obowiqzki wszystkich czlonk6w konsorcjumlwszystkich Wykonawcow wspalnie
realizuj<\.cych zam6wieniel przejmie jeden z czlonk6w Konsorcjum I jeden z Wykonawc6w
wsp61nie realizuj<\.cych zam6wieniel.
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa:
a) mozliwe jest samodzielne realizowa nie umowy, pOll1!mo zadeklarowania udzialu
podwykonawcy w realizacji zamowienia.
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b) moiliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zam6wienia, anizeli wskazany przez
Wykonawc~ w ofercie.
c) moiliwe jest zlecenie eZ~Sci zamowienia podwykonawey, w sytuaeji gdy Wykonawea
zadeklarowal samodzielmt rea!izacje zam6wienia.
d) mozliwa jest zmiana podwykonawc6w, na zasobach kt6rych Wykonawca opierai si~
wykazuj<l,e spetnianie warunk6w udzialu w postt(pOwaniu pod warunkiem. ze nowy
podwykonawca wykaze spelnianie warunk6w w zakresie mniejszym niz wskazany na elapie
post'd>Qwania 0 zam6wienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
2. Warunkiem dokonania zmian, 0 kt6rych mowa powyicj jest:
I) inicjowanie zmian przez Wykonawc~ lub Zarnawiajrtcego,
2) uzasadnienie zmiany prawidlow<l, rea!izacj<l, przedrniotu umowy,
3) fonna pisemna pod rygorem niewaznosci.
3. Dopuszczalne S<l, wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywolane
przyczynami zewn~trznymi, ktore w spos6b obiektywny uzasadniaja.. potrzeb~ tyeh zmian,
niepowodujt\,ce zachwiania r6wnowagi ekonomicznej pomi~dzy Wykonawc<l, a Zamawiaj<l,cym,
kt6re nie prowadz4. rowniei: do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do
innych Wykonaweow biontcyeh udzial w postt(pOwaniu, jak tei: nie prowadut do zmiany ~
Wykonawc6w zdolnych do wykonania zam6wienia lub zainteresowanych udzialem
w post((powaniu.
§ 10
PrLedstawicielstwo stron
I. Do realizacji zapis6w niniejszej umowy strony upowainily:
I) Po stronie Wykonawcy jako Opiekun Zamawiaj<l,cego: ... ...... - teL ... . ..... e-mail: . .. .
2) Po stronie Zamawiaj<l,cego: .. .. .. . ............. - tel.
............. e-mail: .......... ..
§ 11

I.

2.

3.
4.

Posta nowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsz<l, umow<l, stosuje 51'< w szczeg6lnosci przepi5Y ustaw:
.Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cY\,/ilnego z aktami
wykonawczymi.
Wszeikie spory, mog<l,ce wynikn<l,c z tytulu niniejszej umowy, b~t\, rozstrzygane poiubownie.
W przypadku braku porozumienia wlasciwym s<l,dem do rozpatrywania spor6w wyniklych
z realizacji umowy jest s<l,d wlasciwy miejscowo dla siedziby Z1.mawiaj<tcego.
Umow~ sporz<l,dzono w trzech jednobrzmi<l,cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiaj<l,cy.
IntegraiJ:l<l, c~ wnowy stanowi<l, zaf<l,czniki:
I) Opis prledmiolu zam6wienia - Za lqcznik Nr 1
2) Regulamin swiadczenia uslug telekomunikacyjnycb przez Wykonawc~ - Zai<\cznik Nr 2,
3) Oferta Wykonawcy-Z:tlqcznik nr 3

WYKO NAWC A

ZAMA W I AJ;\C Y
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Z(llqc=nik nr -1.1, do oglos=enia - W=or

IlIIlOWy 11(1

c=eS:i: 2 =lIIlIolI'iel/ia

UMOWA Nr .. ... .. /2018
za warla w dn iu
2018 r. w Baboszewie pom i((dzy Omin&. Baboszewo, z siedzibQ
w Baboszew ie, ul. Warszawska 9A. 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 reprezentowanym przez:
NIP 567-178-84-08 reprezentowanym przez:
OdpowieJnio:
- 1rq,IU Gmm)' lklbos=e,,"o - Pana TOm(/$:a SobeclriegQ
- KIt!rc1"nika 10k/Ill/II II OdociqgolO" A"anali;aq,'" Bubo.s:e'ne

Pana Kg-s:::mJa Kros:ell'y;;ego

przy konlrasygnacie Skarbnika Ominy - Pani Renaty Jankowskiej
zwanym dalej ZamawiajQcym,
a
reprezentowanym pn:ez
zwanym dalcj Wykonawcq lub Operatorem

§!
Umowa niniejsza, zwana da\ej "Umow<\" zoslaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post~powania
o udzielenie zamowienia publicznego 0 wartoSci ponizej 30000 euro z wyt<\czeniem stosowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (podstawa prawna: art. 4
pkt 8 uPzp Dz.U. 2017, poz.1579)
§2
Przed mi ot UIIlOWY
t. Pr.!:edmiotem umowy jest sw iadczenie uslug telefonii kom6rkowej wraz z dost~em do lntemetu
mobi lnego dla Inazwa jednoslkil ....... ................. ....... ............. zgodnie z Opisem przedmiolu
zam6wienia (Zat<tcznik Nr I do Umowy).
2. Zam6wienie nie obejmuje dostawy aparat6w telefonicznych.
3. W przypadku zmiany Operatora, Wykonawca dokona przeniesienia do swojej siee i uzytkowanyeh
przcz Zamawiaj<teego numcrow oraz ieh aktywaeji na zasadach zgodnycb z przepisami ustawy
z dnia 16 lipea 2004 r. Prawo telekomunikaeyjne oraz Rozporz<tdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunk6w korzystania z uprawnien w publicznych sieciach
lelefonicznych. Zgodnie z Rozporutdzeniem Ministra lnfrastrul..1ury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie
warunk6w korqstania z uprawnien w publicznyeh sieciach telefonieznych - przerwa
w swiadczeniu uslug w momencie przenoszenia numerow do nowego operatora moze wystl(powac
w godzinaeh 00:00 a 03:00. Wszystkie przeniesione l1umery mus z~ bye aktywne w dniu
01.09.2018 r. W przypadku zmiany Operatora wszelkie uzgodnienia i fomlalnosci z tym zwi~zane
pomit(dzy dotyehczasowym Operatorem. a WykonawC<t zostan<t dokonane prtez Wykonawc((, bez
udzialu Zamawiaj~cego na podstawie udzielonych przez niego pelnomocnictw. Wszelkie koszty
zwi~zane z przeniesieniem numerow poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada r6wniez za
sprawne przeniesienie wszystkich numerow, przygotowani e dokumcntacji niezb«dnej do
wykonania tego procesu, jezeli b~dzie wymagana.
4. przeniesienie do sieci Wykonawcy obecnie uzytkowanych przez ZamawiajQeego numer6w
telefon6w odb((dzie si~ z zachowaniem dotychczasowych numer6w abonenta sieei komorkowej.
5. Wykonawca zobowi<tzany jest do zapewni enia Zamawiaj<tcemu pelnej dost'J)nosci sieci. Wszystkie
uslugi winny bye dost((pne przez 24 godziny na dob~, 7 do i w tygodoiu.
6. ReaJizacja ustug odbywac sit:: b((dzie za pomoq dostarczonych przez Wykonawct:: aktywnych kart
SLM dla wszystkieh pozycji z opisu przedmiotu zamowienia - Zaf<tcznik Nr ...... Zamawiaj~cy
wymaga by karty SIM byly tr6jdzielne (tj. trzy karty: Mini, Micro i Nano w jedoej). Zamawiaj<tey
wymaga by dostarczone karty SIM byly zabezpieczone czterocyfrowym kodem PIN. Karty winny
bye dostarezone w opakowaniach uniemoiliwiaj<tcych ieh uszkodzenie. Na opakowaniu kaidej

7.

10.

11.

12.

\3.

14.

15.

z kart ma bye widoczny numer M SISDN. W prl.ypadku swiadczenia uslug przez dotychczasowego
operatora Zamawiaj<\.cy nie wymaga dostarczenia nowych kart SL\1.
Dlajednego numeru te!efonu komorkowego obj,,<:tego niniejszym zam6wieniem (te!efon serwisanta
ZWiK) Zamawiaj<\.cy wymaga:
I) rozmowy, sms, nuns bez Iimilu w ramaeh abonamentu bez dodatkowych oplat,
1) zapewnienia bezplatnej blokady kart SIM w przypadku zgloszenia kradziciy lub zagini«Cia
dla numerow obj<;:tych zamowieniem,
3) bezplatnej wymiany kart SIM na nowe w przypadku jej blokady, uszkodzenia, zagubienia
b<\.di kradziezy.
4) bezplamych pol<\.czeit z numerami alannowymi,
5) zapewnicnia bezplatnych pol<\.czeit z poczt<t glosow<\ na terenie kraju,
6) zapewnienia bezplatnego zarzqdzania ustugami dodatkowymi na kartach SIM.
7) zapewnicnia bezplamej modyfikacji danych w systemach zwi<lzanych ze zmian<\. danych
adresowych,
8) bezplatne blokowanie pol<lczeit z numeranu specjalnymi, premium na wniosek
Zamawiaj<\.cego.
Zamawiaj<\cy zastrzega sobie moiliwosc zmiany (zmniejszenia lub zw i«kszenia) liczby
uiytkowanych numer6w kart SIM. Zmiany te bl<.d<\. dokonywane na wniosek Zamawiaj<tcego. na
zasadach zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym i na warunkach okrdlonych w ofercic
Wykonawcy zloionej w niniejszym post~powaniu .
W przypad\...-u korzystania przez Zamaw iajQ.cego z poi'l..czcn lub uslug nieujtttych w zamowieniu
rozliczenie nast<tPi na podstawie ogolnie dost~nego cennika Wykonawcy obowi<\.zuj<\.cego na
dzieit realizacji ustugi.
Wykonawca zobowi<tzany jest zapewnic Zamawiaj<\.cemu w okresie realizacji zam6wienia
calodobowy dost~ do infolinii (Bium Obslugi Kliema).
Wykonawca oswiadcza, ie jest uprawniony do wykonywania dzialalnosci telekomunikacyjnej na
podstawie wpisu do rejestru przedsi~biorc6w telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa
Urz~du Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustaw<\. z dnia 16 lipea 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne. na okres realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ie zasi~ sieei kom6rkowej, kt6ra swiadczy uslugi w ramach niniejszej
umowy obejmuje 100% terytorium gminy Baboszewo ..
Zamawiajf\.cy w przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieiy karty SLVI aktywowanej na
podstawie niniejszej umowy, zobowi'l.zany jest w ci<\Su 7 dni wyst<tPic do Wykonawcy
o akt)'\vowanie nast~pnej karty SLM . Wykonawca w ci<tgU 7 dni od dania zgloszenia zobow i<\.zany
jest aktywowac now<\. kart~.

§3
T e rmin wy kon a nia za mowicnia
Wykonawca zobowi<\.zuje si~ swiadczyc u s lug~ od dnia 0 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r.

§4
I.

2.

Wynagrodzcnic
Lf\.czne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj~ przedmiolu umowy wynosi:
brutto: ........................................... zl
(slo\vnie................................................... ...................
................... ......... .. .zl ),
wtympodatekYAT23%. tj .......................... zl
netto:...... .... . .. . ..... .... ... ...
.. ..... zl
Wynagrodzenie Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowi swna cen
abonament zgodnie z ofert<t Wykonawcy.
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brutto za

Urzqd Gminy Baboszewo"

Lp.

,
I.

Numer te lefonu

...... .....
2

....

Kana 51,',1 w Syst.:mi.:
Ralowniczo Gasniclyn1
OSP Babos;te.....o

2.

. ...........

Kana SIM w Systemie
R:llownic..:o GaAniC1-ym
osp \Vola Folwark

3.

..............

I lose
minul/sms w
IIbonllmeneie

Internet

3

4

Cena brutto

,,'

abo namtn t
za I mitSiqc

'''/)5

lIost
abonamentow
w okrtsit
realizacji
l.am6wienia

Wartost
brutto
Izil
( kof.5 x koL6 )

6

7

Nielimitowane
sms

nie

2•

Nielimitowane
sms

nil'

2.

24

100 minut

Karta 51,'" - ..... inda UG
&lbosz.:.....o

nie

Razem wa rto lic brutto (poz. 1 - 3):

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji w Daboszewie·

Lp.

Nu me r teleronu

flose
minu t/s ms

Intc rnet

I.

Karta SIM w systt!tTIic
powiadanuania 0
awarii prlepompo"'ni
k ickow Babosze.....o.
uL Ldna

2.

...........

Kana St."1 w systemic
powiadamiania 0
awurii prl~-pompowni
k id,ow Baboszt'Jo·o.
ul. 19 Stycznia

3.

............

Kuna S '~'I W system;"
powiadamiania 0
awarii pncpompowni
kick6w BrieSei.:
Nowc

4.

..........

Karta SI:-'I w systemic
powiadamiania 0
awarii w Sl3cji
Uzdatniania WOOy

5.

............

Kana 51M tckfonu
S<.'1"Wisallla pracownikn ZWiK

abonamencie

3
Niclimitowanc

Ilost
abo namen tll w
w okresie
realizacji
zarllowienill

,,'

abo na ment
za I miesiljc
h ill

w

, ......2. ......

Cena brutto

4

2.

nil'

24

7

SillS

NidimiwwallC
!ii1ns

nie

Nielimitowanc

nie

24

SIIll>

Niclimitowanc
ro;>,lIlowy na
nUlIlcry kOlll6rkowc
do wszystkich si.:ci
i Sl(icjonamc. sms,

24

24

nie

mllll>.

Razc m wartosc bruno (poz.1 - 5):

...-ona tabc/a IIIIa5C• /lI'a dla POdl1llOtli _ffil'l cr aJq cego
*W 1I1IIOII'Ie ,;,-05/Wlle _(IfIIIC5::c

-
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h"

(koLS x kol.6 )

6

5

nie

SinS

Nklimitowane

,,'arl ost
brutlo

/llII OII'f! .

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje si~ jeden mlesl<tc kalendarzowy, liczony od pierwszego do
oSlatniego dnia miesi<\.ca .
Ceny bruno za abonament dla numerow objt;:lych zam6wieniem nie mog<\. wzrosn<tc przez caly
okres obowi<\.zywania umowy.
Strony dopuszczaj<\. moiliwose zmiany cen za abonament okreslonych w Tabeli I, w okresie
trwanin umowy na korzyse Zamawiaj'lcego, w przypadku, gdy Wykonawca b~zie oferowal nizsze
stawki jednoslkowe din odbiorcow biznesowych (cennik siandardowy dostt;:pny na stronie
Wykonawcy) lub podobnej grupy odbiorc6w, do ktorych moznn zaliczye Zamawiaj<\.ccgo.
Wykonawca jest zobowittzany w takim przypadku powiadomic pisemnie Zamawiaj<\.cego. Sytuacja
ta wymaga zmiany umowy w fonnie pisemnej.
Wykonawca zobowi<tzuje sit( w danym okresie rozliczeniowym wystawiae jedn<t papierow<\. fakturc;:
( obcjmuj<\.C<\. wszystkie numery Odbiorcy) zawieraj'lc'l co najmniej okres jaki obejmuj e, numer
rachunku Wykonawcy, tennin platnoki, rodzaj i wartosc poszczeg61nych uslug a taki:e
szczegolowe zestawienie Irozliczenie biei<\.cych oplat oddzielnie dla kazdego z numerow. Wraz
z kaid<\. faktuf<\. Wykonawca zobowi<\.zany jest rowniei dostarczac szczegotowe zestawienie
pol<\.czen. Powyisze zestawienie winno zaw ierae dane dotycUlce godziny pol<\.czenia, czasu trwania
pol<tczenia, numeru z jakiego zostalo wykonane i kosZ1y pol<\.czenia.
Platnosc z tytulu miesic;:cznego abonamentu bt;:dzie nastttjJowala "z gory".
Faktura w fonnie papierowej winna bye wystaw iona do dnia 7-go kaidego nastttjJnego miesi&.ca,
po uplywie miesi<\.ca rozliczcniowego. Kaidorazowo faktury winny bye wystawiane w spos6b
nast~puj<tcy:

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567- 179-04-40,
Odbiorca: lnazwa i adresjednostkil ................... .
Odpowiedllio·
- Ur: qd Gil/illY Babos: ewo, III. Wars:mvska 9A. 09-130 Babos:ewo - .............................................. .
- Zaklad Wodociqgow i Kanali:acji \II Babos: ewie. III. Wars:all'ska 9A.09-130 Babos: ewo- .. .
9. Fakturt;: kaidorazowo Wykonawca zobowi<\zany jest doslarczac na adres Odbiorcy.
10. Faktury za miesi'l.c grudzien 2018 i 2019 Wykonawca zobowittzuje si~ wystawic doslarczyc
Zamawiaj.\Cemu w temlinie do 05 stycznia kolcjnego ro"'"\1.
11. Prawidlowo wyslawione faktury wraz z zal<\.czonym szczcg610wym zestawicniem wystaw ione
przez Wykonawc~ b~d<\. podslavq do dokonania platnosci. Rozliczenie fina nsowe za swiadczenie
uslugi telefonii kom6rkowej nastqpi kaidorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w tenninie 14 dni, po dostarczeniu przez Wykonawct;: prawidlowo
wystawionej faktury.
12. Platnosci bt;:d<t realizowane w zlotych.
13. Za dzien zaplaty uwaia si~ dzien uznania rachunku bankowego Wykanawcy.
14. Wykon<lwca pod rygorem niewainosci nic maie przeniesc wierlytelnosci stanowi<tcej
wynagrodzenie z tytutu wykonania niniejszej umowy na jak<\.kolwiek osob« tr.leci'l bez pisemnej
zgody Zamawiaj<\.cego.

§5
Pomoc tcchniczna, usuwanic awarii
1. Wykonawca w celu zapewnienia swiadczenia ustug na wysokim poziomle gwarantujc
Zamawiaj<tcemu pomoc techniCZIl<t 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobt;: obej muj<lc<l
usuwanie zgloszonej przcz Zamawiaj<tcego awarii, a w szczeg6lnosci: eliminowanie usterek i
niepraw idlowosci i zakt6cen w realizacji uslugi.
2. W przypadku wystqpienia awarii rozumianej jako katdy przypadek, w kt6rym Zamawiaj'lcy nie
moze skorzystae z us lugi telekomunikacyjnej swiadczonej pr.lez Wykonawcc;: lub tei korzystanie z
tej uslugi jest utrudnione. Wykonawca zobowi<\.zany jest do bezzwlocznego podjt(Cia dzialan
maj<tcych na celu przywr6cenie najwyiszych standard6w swiadczonej uslugi - wyeliminowanie na
wlasny koszl przyczyny awarii .
3. Zglaszanie awarii winna odbywac si~ przcz wskazan<\. lnfolinit;: Wykonawcy a jej pr.lyjc;:cie
pow inno bye potwierdzone niczwlocznie (najp6iniej do 2 godzin po zgloszeniu awari i) SMS·cm
lub poczttt elektroniczn<t na adres mailowy: .......... Usunit(Cie awarii wirulO nasl'lPie w czasie 24
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godzin od przyj~ia zgloszenia pr.lez Wykonawc((. Czas na usuni~ie awarii liczony b((dzie ad
godzillY pOlwierdzenia
przyj~cia zgloszenia przez Wykonawc~ do chwili naprawy czyli
osi<tgni~ia pdnej runkcjonainoSci uslugi stanowi<\.cej przedmiot zamowienia. W przypadku braku
pOlwierdzenia zgloszenia w terminje okreSionym w ust.3, naliczanie czasu usuni~cia awarii
rozpoczyna sii( po uplywie dw6ch gadzin ad godziny zgloszenia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za awarie wynikaj<\.ce z dzialania sHy wyzszej zdarzenia Zewlli(trzne, niemozliwe do przewidzenia.

4.

§6
I.

2.

3.

4.
5.

Karl' UDl owne
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie
przedmiolU umowy. Z tytulu niewykonania lub ruenaleiytego wykonania umowy Zamawiaj<\.cy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych w naslc;:puj<\.cych przypadkach i wysokosci:
I) w przypadku nie rozpocz~ia swiadczenia uslugi w tenninie od dnia 01.10 .2018 r.
w wysokosci 5% ceny bruno za abonament dla numeru telefonu. kt6rego op6Znienie
dotyczy za kazdy rozpocz~ty dzie{l op6inienia,
2} w przypadku przerwy w realizacji uslug sianowi<lcych przedmiot umowy pr.lekraczaj<lcej 24
godziny w wysokosci 1/30 naleinosci wynikaj<lcej z faktury za okres rozliczeniowy, w
kt6rym nastqpila awaria, za kaidy rozpocz~ty dzien przerwy w swiadczeniu uslugi.
Zamawiaj<\.cy zastrzega sob ie prawo do dochodzenia kary umownej za odstqpicllie od umowy
prlcz Wykona\vc({ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajctcego oraz za odstlt]Jienie od umowy
przez Zamawiajqcego z przyczyn lez<\.cych po strorue Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 4 ust.1
W przypadku naliczenia kary umownej okreSlonej w ust. I pJ...1 1) - 2) Zamawiaj<\.cy poinfonnuje
Wykonawcl{ na pismie poprzez wystawiellie ksil{gowej noly obci<\.ieniowej.
Zamawiaj4,cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych. 0 ile wartosc
faktycznie poniesionych szk6d przekracza wysokosc kar umownych.
Kary umowne padlegaj<t t<\.czeniu.
Calkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyc 20% wartosci
l<tcznego wynagradzenia okrcSlonego w §4 us!. 1 umowy.

§7
Odshwicnic od umowy
I. Zamawiaj<\.cemu przystuguje prawo odst<wienia ad umowy w nastl{puj<tcych przypadkach:
I) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj<tcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczellstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaj<tcy moze odst<\pic od umowy w tenninie 30 dni od
powzi«cia wiadomoki 0 tych okolicznosciach, . W takim przypadku Wykonawca moze z<\dac
jedynie wynagrodzenia naleinego mu z tytulu wykonania czt;.Sci umowy,
2) ogtoszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi<\zania finny Wykonawcy, 0 czym Wykonawca
zobowi<tzuje sil{ ruezwlocznie powiadomic Zamawiaj<tcego,
3} wydania nakazu zajl(Cia maj<t1ku Wykonawcy,
4) nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawcl{ rozumianego jako nie wywi<\zywanie
sil{ pn::ez Wykonawcl{ z obowi<\zk6w wynikaj<\.cych z niniejszej umowy, realizacja przedmiotu
umowy sprzecznie z obowi<\zuj<tcymi przepisami,
5) utcaty pczez Wykonawe~ upcawnie<i do !wiadezenia uslug b~d~cych pczcdmiotcm umowy,
6) dokonania zmian przez Wykonawcl{ w Regulaminie swiadczenia uslug, kt6re rue zostan<t
zaakceptowane prlCZ Zamawiaj<tcego,
7} co najmniej dwukrotncj w okresie 6-ciu miesi~y, przerwy w swiadczeniu uslug dla numeraw
objl{tych niniejsza umowfb przez co najmniej kolejne 36 godzin.
2. Odstqpienie ad umowy powinno nastqp ic w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem
niewainosci. przed odstqpieniem ad umowy Zamawiaj'l,cy wezwie Wykonawcl{ do usunil{cia
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naruszen, wyznaczaj<\c mu w tyro celu odpowiedni tcnnin. Bezskutcczny uptyw powyiszego
lenninu uprawnia Zamawiaj<tcego do odst<\pienia ad umowy.

§8
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Podwykonawsh,·o
Wykonawca moie zlecic Podwykonawcom wykonanie cZlO:sci zam6wienia.
Wykon)'\vanie cZlO:sci zam6wienia, 0 kl6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow odbywa
silO: na zasadach okrcilonych w an.64 7' K C.
Zakres zam6wicnia, ktory Wykonawca blO:dzic wykonywal przy pomocy Podwykonawcow zosla t
okreslony w FomlUlarzu oferty cenowej stanowi<tcyro zat<\cznik do niniejszej umowy.
Zlecenie wykonania cZlO:sci zamowien ia podwykonawcom nie zmicllia zobowi<tzan Wykonawcy
wobec Zamawiaj<tcego za wykonanie tej cZlO:sci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu jakby to byly dziataniu,
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawc~ umowy z Podwykonawc<t, jak tei zmian do tych um6w
kaidorazowo jest wymagana zgoda Zamawiaj<tcego. l eieli Zamawiaj<\cy, w lenninie 14 dni ad
przedstawienia mu przez Wykonawc~ umowy z Podwykonawc<l lub jej projektu nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzeien, uwaia silO:, ie wyrazil zgodlO: na zawarcie umowy.
Umowy, 0 ktorych mowa w ust. 5 powinny bye dokonane w fonnie pisemncj pod rygorem
niewa:inosci.
Wykonawca ma obowi<tzek zal<tczenia do faktury osw iadczenia, ii dokonal stosownej zaplaty na
r.lecz Podwykonawc6w za wykonane pr.lez nich prace oraz oswiadczen Podwykonawc6w, ie
otrzymal i naleine im lewOlY wynagrodzenia i Ilie zglaszaj<\ roszczell finansowych do Wykonawcy.
Wykonawca wyraia zgodlO: na potl1\.canie przez Zamawiaj<tcego Z kwoty wynagrodzenia kwot
naleinych, a !lie zaptaconych przez Wykonawc~ Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im
wykonania cze;.sci zam6wienia obj~tego niniejsz<l umow<\. zas zaplata catkowitcgo wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy zoslanie dokonana po prledloieniu przez Wykonawc~ stosownego
rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca me moze Z<\dac
od Zamaw i aj~cego odsetek za opoznienie w zaplacie naleinosci.

§9
Zmiana um owy
I. Zamawiaj<\cy dopuszcza moiliwosc dokonania zmian postanowietl zawanej umowy w stosunku do
treSei ofeny, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegolnosci wystqpienia
okol icznoSci , 0 kt6rych mowa w ustawie Prawo zam6wiell publicznych, a takie w nastlO:puj<\.cych
przypadkach:
1) zmiany dotycz<\ce tenninu realizacji zam6wienia : przedtuienie tenninu realizacji zamowielllu
z przypadkach szczeg61nie uzasadnionych za zgod<\ obu Stron umowy,
2) zmiany dotycz<\.ce wynagrodzenia:
a) w przypadku korzystania przez Zamawiaj<tcego z pot<tczen lub uslug nieujlO:tych w
zam6wieniu,
b) uzasadnionej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku
zmiany stawki podatku od towar6w i uslug obow i<lzuj<\cej dla przedmiotu zamowienia.
W przypadku wejscia w iycie przepi s6w stanowi<\cych podstawf(. zmiany stawki podatku od
towarow i uslug Wykonawca zobowi<\.zany jest powiadomic Zamawiaj<lcego 0 zaistniatej
ztruarue.
3) pozostate zmiany:
a) zmiany w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowane przez
WykonawcC(. w przypadku wprowadzenia
nowszych lub bardziej zaawansowanych
technologii dotycz<\cych swiadczonych ustug, jezcli Ie zmiany s<t korzystniejsze dla
Zamawiaj<\cego i zoslnn<\. przez niego zaakceptowanc,
b) zmiana danych zwi<\zanych z obstug<\ administracyjno-organizacyjn<\. umowy, ( np. zmiana
danych teleadresowych, itp.);
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c) w przypadku stwierdzenia rozbieinosci lub ruejasnosci w umowie, kt6rych nie moma usun'l.C
winny sposob, a zmiana umowy b~z i e umozliwiac usuniecie rozbieznoSci i doprecyzowanie
umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowi'l.zki Wykonawcy wst<wi inny
podmiot;
Mozliwa jest Vi szczeg61noki zmiana umowy polegaj<tca na tym, ii w miejsce wykonawcy
przejmuj<tcy ogol jego praw i obowi<\.zkow, wst<wi i!lny podmiot, np. podwykonawca.
W szczeg61nych okoiicznoSciach mozliwa jest zmiana umowy poiegaj<\.ca na tym, iz prawa i
obowi<tzki wszystkich czlonk6w konsorcjumlwszystkich Wykonawc6w wsp61nie
realizuj'l.cycb zam6wieniel przejmie jeden z czlonk6w Konsorcjum / jeden z Wykonawc6w
wspolnie realizuj<\cych zam6wieniel.
4) zmiana w zakresie podwykonawslwa:
a) mozliwe jest samodzielne realizowarue umowy, potrumo zadeklarowania udzialu
podwykonawcy w rcalizacji zam6wienia.
b) mozliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zam6wienia, aniie!i wskazany przez
Wykonawct( w ofercie.
c) mozliwe jest zlecenie cZl(sci zam6wienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca
Z:1.deklarowal samodzieln'l. realizacje zam6wienia.
d) mozliwa jest zmiana podwykonawc6w, na zasobach kt6rych Wykonawca opieral sil(
wykazuj<\.c spelnianic warunk6w udzialu w posttd)owaniu pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaie spelnianie warunk6w w zakresie mniejszym niz wskazany na ctapie
posttd)Owania 0 zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
2. Warunkicm dokonania zmian, 0 kt6rych mowa powyiej jest:
1) inicjowanie zmian prl.ez Wykonawct( lub Zamaw iaj'l.cego,
2) uzasadnienic zmiany prawidlow'l. realizacjEt przedmiotu umowy,
3) forma pisenma pod rygorcm niewaznoSc i.
3. Dopuszczalne sEt wszelkie zmiany nieistome rozumiane jako zmiany umowy wywolane
przyczynami zewn~t rznymi, kt6re w spos6b obiektywny uzasadniaj<t potrzebl( tyeh zmian,
niepowoduj'l.ce zachwiania rownowagi ekonomicznej pomi~dzy WykonawcEt a Zamawiaj<l,cym,
kt6re rue prowadz'l. r6wniei: do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonaw.cy w stosunku do
innych Wykonawcow biof<\.cych udzial w postt(powaniu, jak tei: nie prowadz'l. do zmiany kr((gU
Wykonawc6w zdolnych do wykonania zam6wienia lub lainleresowanych udzialem w
postl(powaniu.
§ \O

1.

1.

2.

3.
4.

Przcdstawicielstwo stron
Do realizacji zapis6w runiejszej umowy strony upowaznily:
1) Po stronie Wykonawcy jako Opickun Zamawiaj'l.cego: ......... - tel. ......... e-mail: ..........•.
2) Po stronie Zamawiaj'l.cego: . .. . ................ ......... - tel. .. .... .. ... e-mail: ......
§ II
Posta nowie nia koitcowc
W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l. umow<\ slosuje sit( w szczeg61nosci przepisy ustaw:
,Prawo telekomunikacyjne wraz z ak.1ami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego z aktami
wykonawczymi.
Wszelkie spory, mog'l.ce wynikn<\.c z tytulu niniejszej umowy, b~d'l. rozstrzyganc polubownie. W
przypadJ..."U braku porozumienia wlasciwym s'l.dem do rozpatrywania spor6w wyniklych z
realizacji umowy jest S<\d wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj<tcego.
Umowt( sporl.'l.dzono w trzech jednobrzmiitcych egzemplar.t.ach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiaj'l.cy.
Integrahut cz~c wnowy stanowi'l. zal'l.czniki:
1) Opis przedmiOlu zam6wienia - za lqcznik Nr t
2) Regu lamin swiadczenia ustug telekomunikacyjnych przez Wykonawct( - za1llcznik Nr 2,
3) Oferta Wykonawcy- za lqcznik nr 3

WYKONAWCA

ZAMAWIAJt\C Y
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